
        Gjeldende fra 09.12.19 

Regler for trivsel, orden og oppførsel - Vålbyen skole 
 

Regler for trivsel, orden og oppførsel kommer i tillegg til forskrift om ordensreglement for 
grunnskolene i Våler kommune. Forskrift til ordensreglement ligger på hjemmesiden til Våler 
kommune. 

Forskriften og regler for trivsel, orden og oppførsel gjelder for alle aktiviteter i skolens regi uavhengig 
av sted. Det betyr i skoletiden, SFO, leksehjelp, leirskole, skolebussen, ved arrangementer og turer, 
etc.   

1. Vi tar vare på oss selv. 
2. Vi tar vare på hverandre.  
3. Vi tar vare på ting.  
4. Vi skal være høflige og greie mot alle barn og voksne.  
5. Vi er ute i alle friminutt så fremt ingen annen beskjed er gitt.  
6. Vi oppholder oss innenfor skolens område, med mindre vi har fått spesiell tillatelse. 
7. Private sykler, brett, sparker og lignende parkeres på henvist plass. Dette kan brukes på 

skolens område ved spesielle aktiviteter i skolens regi. Skolen kan pålegge bruk av hjelm.  
8. Skoledagen er mobilfri. Mobiltelefon leveres til ansatt for oppbevaring.  
9. Godteri, tyggegummi og brus kan vi bare kose oss med når skolen gir tillatelse. 

Skolen har i tillegg vinterregler.  

Ved brudd på ordensreglene kan følgende skje: 

• Muntlig tilsnakk/ advarsel av ansatt – under fire øyne om mulig.  
• Elevens foreldre kan bli kontaktet, muntlig eller skriftlig. 
• Innkalling til samtale med foreldre/ foresatte. 
• Eleven kan bli satt til å være inne ett eller flere friminutt, dersom han/ hun ødelegger for 

andre i friminutt.  
• Eleven kan bli gitt friminutt til annen tid enn de andre elevene.  
• Eleven som forstyrrer undervisning kan bli satt til å gjøre skolearbeid alene på et rom under 

tilsyn av voksen. 
• Eleven som bruker personlige eiendeler på en uønsket måte, kan få inndratt disse for resten 

av skoledagen. Ved alvorlige og/ eller gjentatte tilfeller kan foreldre bli bedt om å hente 
eiendelen. 

• Gjøre oppgaver for å rette opp skade på skolen eller skolens eiendom.  
• Erstatningsansvar ved skade eller hærverk på skolens eiendom og 

utstyr. Det samme gjelder for tap eller ødeleggelse av bøker og 
annet utsyr.  
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