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Forskrift om reglement for orden og 

oppførsel for Solberg skole  

 
Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven §2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med 

hensyn til hva som er akseptabel oppførsel for å hjelpe til med å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene og bidra til å bygge 

positive relasjoner mellom elevene og mellom lærerne og elevene.  Reglene skal bidra til å skape trygge rammer.  

 

 

Solberg skole er et trygt og trivelig sted for alle 

Våre kjerneverdier er: 

 Vi har et spennende læringsmiljø som er utfordrende og variert 

 Vi er forskjellige, rause og respekterer mangfoldet. 

 Vi er tydelig, utfordrende og støttende 

 Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet og lærer av 

hverandre 
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Regler for oppførsel: 

 

 Vis alle du møter i skolehverdagen respekt, vær 

hensynsfull og hjelpsom 

 Vær høflig og hensynsfull i ordbruk og væremåte overfor 

medelever og voksne 

 Si ifra til en voksen om noen ikke har 

det bra, eller noen gjør noe dumt – det 

er ikke sladring 

 Si alltid ja hvis en som er alene spør 

om å være med i leken 

 Lek og oppfør deg slik at du ikke 

skader deg selv eller andre 

 Følg beskjeder du får fra de voksne på 

skolen 

 Følg skolens og elevrådets regler for de ulike 

lekeområdene 

 Vær til stede og delta aktivt i undervisningen 

 Følg trinnreglene trinnet ditt har laget 

 Ta godt vare på ditt eget, andres og skolens utstyr 

 Vis nettvett og følg skolens regler for bruk av 

mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr 

 Delta i planlegging og å følge opp det som er planlagt 

 Vær med å skape gode arbeidsforhold 
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På Solberg skole er det ikke lov til: 

 

 Å mobbe eller vise krenkende atferd 

 Å være voldelig eller true med vold 

 Å ha med og/eller bruke farlige gjenstander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbing og krenkende atferd kan være: 

 

 Å komme med kommentarer eller kalle andre stygge ting 

 Baksnakking, løgn og ryktespredning 

 Latterliggjøring 

 Utestenging og å overse andre 

 Å slå, sparke, lugge, dytte eller på annen 

måte skade andre 

 Å ta eller ødelegger andre sine ting 

 Negativt bruk av kroppsspråk 

 

 

 

Definisjon av mobbing: 

 

Mobbing er gjentatt 

negativ atferd fra én eller 

flere sammen, rettet mot 

en som ikke kan forsvare 

seg. 
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Regler for orden: 
 

 Møt presis  

 Møt forberedt 

 Ha med nødvendig utstyr 

 Gjør arbeid til rett tid og hold frister 

 Hjelp til med å holde det ryddig 

inne og ute 

 Yttertøy oppbevares i garderoben 

 Vær ute i utetiden, og hold deg 

innenfor skolens område 

 Slå mobiltelefonen og la den 

ligge i sekken i skoletiden 

 Slå av smartklokke i skoletiden (Den kan kun brukes som 

klokke) 

 Egne leker skal normalt ikke tas med til skolen 

 Sykler, sparkesykler og andre «leker/fremkomstmidler» 

med hjul parkeres på anvist plass, og brukes ikke i 

friminuttene hvis det ikke er avtalt med lærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi følger Trygg Trafikk sin anbefaling om at sykling 

anbefales tillat fra 5. trinn og etter gjennomført og 

godkjent sykkelprøve på våren i 4. trinn.  

 Elever som bor på Sneissletta og ikke har skyss, får tilbud 

om å ta sykkelprøven på våren i 2. trinn, etter avtale med 

foresatte. 

Alle SKAL bruke hjelm 
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Andre regler: 

 Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-

skolen 

 Trinnenes egne regler 

 IKT-reglement for elever i Ås kommune 
        

«Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen» er det overordnede 

reglementet for grunnskolene i Ås kommune. Forskrift om reglement for orden og oppførsel 

for Solberg skole er utfyllende regler for orden og oppførsel som er omtalt i egen forskrift. 

 

Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven § 2-9 samt §§ 9a-1, 9a-4 og 

9-5. Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte institusjoner eller 

organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, 

jf forvaltningsloven § 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38.  

 

 

Alle skolens regler gjelder også på skoleveien og ved skoleturer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole er vedtatt den 28.10.15 i 

Samarbeidsutvalget ved Solberg skole etter delegert vedtak fra oppvekst- og kultursjefen i Ås 

kommune.  

 

 

Alle voksne bruker gule vester for å 

være godt synlige, både i friminutt 

og på tur. 
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Brudd på reglene for orden og oppførsel kan føre til: 
Håndtering av uønsket atferd og brudd på reglene for orden og oppførsel er i stor grad en del 

av oppdrageransvaret hjem og skole har. Man må alltid vurdere graden av forseelsen til 

hvilket tiltak man setter inn. Eleven får alltid forklare seg før det avgjøres hva som skal skje. 

 

 Tilsnakk av lærer, annen voksen eller rektor 

 Foresatte informeres om regelbruddet (muntlig/skriftlig) 

 Samtale med ledelsen 

 Innkalle foresatte til samtale 

 Pålegg/beskjed om å utføre oppgaver før eller etter 

skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.  

 For å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev kan 

i særskilte tilfeller elev/elever: 

 Bli pålagt å være tilstede før/etter skoletid 

 Bli pålagt å oppholde seg på et begrenset område av 

skolens areal ute eller inne 

 Følges av en voksen hele dagen 

 Midlertidig el. permanent skolebytte (oppll. §§8-1) 

 Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for 

resten av skoledagen (oppll. §§ 210 og 8-13) 
 

 Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom/utstyr kan 

eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige, 

jf skadeerstatningsloven §§1-2 Det samme gjelder ved tap 

av undervisningsmateriell 

 Bruk av smartklokke og/eller mobil i skoletiden vil føre til 

inndragelse av telefonen ut skoledagen. Eleven kan hente 

den etter skoletid 

 Ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet på 

leksehjelp, vil eleven vises bort fra skolen. Foresatte blir 

informert  
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Til foresatte: 
Skole og foresatte har sammen med eleven et felles ansvar for at skolens 

ordensregler blir overholdt. Dette er et samarbeidsprosjekt, og vi oppfordrer alle 

foresatte til å: 

 

 Snakke positivt om skolen og 

medelever med barna sine, da gjør du 

dem en tjeneste 

 Si ifra til skolen med en gang dersom 

det har skjedd noe som det må ordnes 

opp i, også hvis det gjelder andres barn 
 
 
 

 

Gi tilbakemelding til skolen når innholdet er gjennomgått. Enten ved å: 

 klippe av og returnere denne delen til skolen 

 Sende en bekreftelse på mail: solberg.skole@as.kommune.no 

 Sende en bekreftelse på mobilskole:  

SOLBERG [TRINN] [TEKST] [NAVN] til 03686 

Vi bekrefter å ha lest og snakket om reglene, og skal sammen arbeide for at de 

overholdes: 

 

Elev:  ______________________________________ 

 

Trinn: ______________________________________ 

 

Foresatte: ______________________________________ 

 

Dato:  ______________________________________ 
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