
ORDENSREGLER FOR MARKABYGDA MONTESSORISKOLE

1. Vis omtanke og respekt for alle i skolemiljøet, og følg klassereglene dere har utarbeidet.
    Skolen har en nulltoleranse i forhold til mobbing, og har derfor innført tiltaket  
    STOPP-regelen. Prikkbelastning er også innført som et tiltak mot stygg språkbruk. 
    Både elever og ansatte har ansvar for at disse tiltakene overholdes, og skal jevnlig foreta en
    evaluering / situasjonsrapport for å sikre et best mulig inne – og utemiljø. 

2. Vær med på å holde selve skolebygget og uteområdet i orden. Dersom du bevisst gjør 
    hærverk på bygninger, inventar eller utstyr, må du erstatte opptil 5000 kr, jf. Lov om     
    skadeerstatning §1-1 & 1-2.

3. Tobakk, snus eller rusmidler er ikke tillat å ha med eller bruke på skolen.

4. Tyggegummi, godteri og brus tillates heller ikke, med mindre det er avtalt med lærer ved
    spesielle  anledninger.

5. Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal ikke medbringes til skolen.

6. I friminuttet skal alle elever være ute, og toalettene skal ikke benyttes til oppholdsrom.
    Når værforholdene tilsier det, vurderer lærer om det skal tillates å være inne i hele / deler  
    av friminuttet.

7. Det er påbudt med sykkelhjelm til og fra skolen. Av sikkerhetsmessige årsaker bør elevene  
     ikke sykle til / fra skolen før 4.klasse.

8. Hvis du kommer til skolen ei god stund før skolestart, skal du være ute. Du kan være inne i 
    gangen under dårlige værforhold, men viser det seg at du er med på å skape uro, må du   
    oppholde deg ute til skolen begynner, uansett vær.

9. Husk at atferd på skoleveien, inklusive buss / drosje, omfattes av skolens ordensregler.

10. Snøballkasting tillates kun på anviste plasser.

11. Det er ikke lov å oppholde seg utenfor skolens område i skoletida uten tillatelse fra lærer  
      eller rektor.

12. Bruk av sykkel og spark på skolens område tillates ikke i skoletida (fram til kl. 16.00).

13. Husk at disse ordensreglene også gjelder ved arrangement i skolens regi. Blir det aktuelt å 
      fravike reglene på noe punkt, bestemmes dette av lærer og / eller rektor i hvert enkelt 
      tilfelle.

14. Brudd på ordensreglene fører til samtale med lærer / rektor og foreldre. Dersom ikke annet
      tiltak synes å virke, kan skolen bruke bortvisning som reaksjonsmiddel.


