
 

Trivselsregler 

1. Vi svarer hverandre pent og er hyggelige mot hverandre, både voksne og barn. Dette gjelder også på 

skoleveien. Elever som svarer andre stygt får aksjonsmelding med hjem. 

2. Når du er inn i skolebygningen bruker du innestemme. 

3. Du bidrar selv til arbeidsro. 

4. Du går stille og rolig når du forflytter deg. 

5. I friminuttene kan elevene være i studiehall og miniteket  etter en oppsatt plan. Her kan du gjøre 

lekser, tegne eller lese i medbragt hyllebok. Inspiserende lærer sender elevene ut dersom de er 

urolige. Velger du inne-aktivitet er du der til du går rolig ut. Elevene har også tilbud om aktiviteter i 

gymsal og aula etter en rullerende plan. 

6.  I friminuttene er vi på skolens område, men ikke lenger unna enn at du ser skolen og hører 

skoleklokka. Ingen må oppholde seg på parkeringsplassen,  sykkelparkering, langs Kongeveien eller 

på Eikekollens område. – Kommer noen for sent mer enn 5 min. til timene, må tiden tas igjen i form 

av gjensitting. Foreldre skal ha melding om gjensitting på forhånd. 

7. Du kommer presis til skolen ved oppstart av dagen. Kommer du for sent mer enn 5 minutter må 

denne tiden tas igjen i form av gjensitting. Foreldrene skal ha melding om gjensitting på forhånd. 

8. Når du leker ute, må leken ikke være voldsom. Snøball kastes mot blink. –Brudd på regel medfører 

brev med hjem fra rektor og gjensitting dagen etter. 

9. Du skal rydde etter deg selv. Ordenselever tar finpussen på klasserommene. Fellesrommene holdes i 

orden etter oppsatt plan. – I fellesrom sjekker lærer at det er ryddig. Hvis det er rot må elevene gå 

tilbake å rydde. 

10. Røyking og bruk av andre rusmidler er ikke tillatt. – brev med hjem fra rektor 

11. Kaker og kjeks bruker vi bare ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer. Det er ikke tillatt 

med tyggegummi og godteri i skoletiden. Brudd på regelen medfører inndragelse og melding til 

hjemmet. 

12. Vi behandler bøker og inventar pent. 

13. Det er ikke lov å bruke mobiltelefon og andre personlige elektronisk enheter i skoletiden. Slik bruk 

er kun tillatt etter avtale med lærer. Utstyr som tas med er på eget ansvar og skal oppbevares avslått i 

skolesekken mellom kl. 08.20 og 14.00. Du venter med å bruke mobiltelefon til du er utenfor skolens 

område. Dersom dette ikke overholdes, beslaglegges den av lærer/ansatt, og må hentes på kontoret 

etter skoletid. 

14. Du må bruke elektroniske medier slik det står i skolens regler om dette. 

15. Det er ikke lov å fotografere/filme ta lydopptak uten tillatelse fra skolens ledelse og eleven/foresatte 

16. Det er ikke lov å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. 

17. Det er ikke lov å bruke ansiktsdekkende plagg i skolen. Dersom elever møter med denne typen plagg 

skal skolen hjelpe eleven å tilpasse seg reglementet. 

 

18. Ved brudd på ordensreglene vil følgende tiltak kunne settes i verk: 

• Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor 

• Ved alvorlig og/eller gjentatte brudd på ordensreglene skal det sendes skriftlig melding til hjemmet 

• Ved bevisst eller uaktsom skade på bøker/inventar/skolebygning/utstyr kan erstatningsplikt vurderes 

i samsvar med skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2. Ved hærverk kan hjemmet bli erstatningspliktig 

for inntil kr. 5000.  

• Skolen kan beslaglegge farlige gjenstander og ev. destruere disse eller overlate dem til foresatte eller 

politiet 

• Pålegg om oppgaver for å rette opp skade på skolens eiendom 

• Gjensitting - Foreldrene skal ha melding om gjensitting på forhånd. 



• Bortvisning, jf. Opplæringsloven § 2-9 og 2-10. Evt. Bortvisning skjer først etter at skolen har 

vurdert andre hjelpe- og refsingstiltak. 

• Flytting av elev til annen skole, jf. Opplæringsloven § 8-1 

• Alvorlige straffbare forhold bør anmeldes til politiet 

• Ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand i form av undersøkelser (for eksempel 

ved utvendige undersøkelser av elevenes personlige eiendeler ved bruk av narkotikahund), 

etterforskingsskritt, politiets tilstedeværelse av sikkerhetshensyn eller ved ordensforstyrrelser. 

Saksbehandlingsregler ved sanksjoner/brudd på ordensreglement 

• Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til å 

forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven §§ 2–9. Denne uttaleretten 

gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak/sanksjoner, og eleven har rett til å uttale seg direkte til 

den som skal fatte beslutningen om refsing. 

• De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven 

§ 2. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – VI gjelder. 

 

Fra Kommunens forskrift §4 om rettigheter 

• Elevene har rett til et trygt læringsmiljø/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jf. 

Opplæringsloven §9a. Henvendelser fra foreldre og/eller elever som omhandler kapittel §9 a, skal 

behandles som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Skolen plikter seg til å opplyse om at 

foresatte har rett til å be om enkeltvedtak. 

• Hortenskolen har null-toleranse for mobbing og er opptatt av å ivareta elevens psykososiale miljø. I 

den sammenheng er det svært viktig med et tett og godt samarbeid skole/hjem. For å ivareta dette på 

best mulig måte har kommunen opprettet et tverrfaglig team. Dette skal bistå skoler og foresatte med 

råd og veiledning, samt drøfte saker hvor tiltak skolen har satt i gang ikke har ført frem eller 

kommunikasjonen er blitt vanskelig. Teamet ledes av skolesjef og består i tillegg av leder for PP-

Tjenesten, en helsesøster fra skolehelsetjenesten og en rådgiver fra skoleadministrasjonen. 

Konfliktrådet i Vestfold inviteres inn i teamets arbeid ved behov. Både skoleledelse og foresatte kan 

be om at teamet behandler en sak. Foresatte kan melde saker direkte til skolesjef. Fortrinnsvis bør 

dette meldes via rektor. 

• Elevene i Horten kommune vil få en undervisning lagt opp etter sine evner og forutsetninger 

(tilpasset undervisning). 

• Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene med respekt og forståelse. De 

skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å finne og sette egne grenser. Personalet skal 

ha fokus på mulighetene, det positive og vise romslighet og humor. Personalet har hovedansvaret for 

at samspillet mellom de voksne på skolen og elevene er godt. 

 


