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Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 

 

 

 

Vi vil alle være en Bestumvenn! 
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Dette regelheftet tilhører: 

 

 

 

Navn:……………………………………………………………… 

 

Gruppe:…………………………………………………………….. 

 

 

Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: 

        

     Elev:…………………………………………………………………. 

 

 

Foresatte:……………………………………………………… 

 

 

 

Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom regelheftet sammen med barna 

 
 
 
 
 
 
Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bestum skole med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen §§ 
2-9, bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for 
kunnskap og utdanning 25.09.2012 sak 14. 

  



3 
 

 

Regler for oppførsel 

 Vis mennesker man møter i skolehverdagen respekt,                        

uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering 

 Rett deg etter beskjeder fra skolens ansatte 

 Bidra til et godt læringsmiljø 

 Ta godt vare på skolens eiendeler 

 Vær tilstede i opplæringen 

 Vis nettvett og følg skolens regler for bruk av 

mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr 

 Følg skolens regler for bruk av hjelpemidler 

og spesialutstyr. Disse henger godt synlige i 

de aktuelle rommene og ved dataskapene  

 Snakk hyggelig til elever og voksne. 

 Følg klassens trivselsregler 

 Gi beskjed til en voksen om noen blir ertet, plaget eller mobbet 
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Oppførsel og opptreden som ikke er lov på skolen eller skoleveien:   

 Å mobbe  

 Å være voldelig eller true med vold 

 Å fuske eller forsøke å fuske 

 Å ha med og/eller bruke farlige 

gjenstander 

 Å bruke plagg som helt eller delvis 

dekker ansiktet 

 Å ha med eller bruke tobakk/snus og 

rusmidler 

 

Mobbing og krenkende adferd kan være: 

 At du kommer med ubehagelige kommentarer eller kaller andre 

stygge ting 

 Baksnakking 

 Latterliggjøring 

 Utestenging og å overse andre  

 Slå, sparke, lugge og dytte 

 At du sier løgner eller falske rykter 

 At du tar eller ødelegger andre sine ting   
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Regler for orden 

 Møt presis   

 Møt forberedt til opplæringen 

 Ha med nødvendig utstyr 

 Gjør arbeid til rett tid og holde frister 

 Følg skolens regler for melding av fravær 

 Hold orden  

 

 Regler før timen starter: 

 Stå to og to på oppstillingsplass når det ringer 

 Gå raskt og rolig inn. Hils på lærer i døra  

 Stå stille bak stolen til lærer ber deg sette deg ned 

 

Regler i gang og garderobe: 

 Gå på høyre side 

 Holde armer og bein for seg selv 

 Bruk lav stemme 

 Kle av/på deg yttertøy raskt  

 Heng tøyet pent opp på plassen din  

 Sett utesko på skohyllen under sittebenken 

 Ikke vent på andre inne i garderoben 
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Regler i undervisningsrom: 

 Husk å rekke opp hånda hvis du skal snakke 

 Hold armer og bein for deg selv  

 Sitt i ro ved pulten din  

 Rydd pulten etter hver time 

 Reis deg når en ny lærer overtar timen, og når 

en fra skolens ledelse kommer på besøk 

 Kast avfall i søppelbøtten eller i papirsøppelet 

 Hodeplagg som luer, cap og liknende skal ikke 

brukes i skoletimen. Unntatt fra denne regelen 

er religiøse hodeplagg 

 Mobiltelefonen er slått av og ligger i sekken 

 Følg trivselsreglene som klassen har laget 

 

Regler for toalettet:  

 Gå alene inn på do (1.trinn kan ha følge)  

 Husk å tørke opp etter deg hvis du er uheldig  

 Trekk ned etter deg 

 Kast dopapir i do og håndtørkepapir i søppelet. 

Det skal ikke ligge noe papir på gulvet 

 I do kastes kun dopapir 

 Vask hendene når du er ferdig, og skru av vannet. 

Bruk tørkepapir til å skru igjen kranen  

 La andre elever være i fred på do 
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Regler for alle skolens områder:  

 Vær ute i utetiden, og hold deg innenfor 

skolens område 

 Følg skolens og elevrådets regler for de 

ulike lekeområdene 

 Leketøy skal normalt ikke tas med på 

skolen. Det samme gjelder for godteri 

 Dersom elever har med seg noe som kan forstyrre undervisningen, 

kan læreren oppbevare dette ut undervisningsøkten   

 Kjøp og salg skal normalt ikke skje på skolen 

 

Sykling til skolen: 

 FAU og Bestum skole oppfordrer foresatte til å følge Trygg trafikks 

anbefalinger med hensyn til sykling til skolen.  Det oppfordres til at 

barna ikke sykler alene til skolen før de har gjennomført 

trafikkopplæring og praktisk sykkelprøve og fått sykkelkort i 5. klasse.  

Trygg trafikks anbefalinger:  

Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne 

alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.   

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen: 

       - mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og  stanse 

       - kunne grunnleggende trafikkregler 

       - ha gjennomgått sykkelopplæring over tid 

       - ha trent i trafikken sammen med en voksen 

 

 Alle som sykler til skolen må bruke hjelm. Dette gjelder også 

sparkesykkel. Sykler og sparkesykler må låses ute på anvist plass.   
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Følger av brudd på reglene for orden og oppførsel:  
 
Bestum skole har utarbeidet en egen handlingsplan ved uønsket atferd. Denne 
er en del av Bestum skoles plan for et godt psykososialt miljø. Planen ligger på 
hjemmesiden.    

Håndtering av uønsket atferd og brudd på reglene for orden og oppførsel er i 
stor grad en del av oppdrageransvaret hjem og skole har. 

Her er en liste med tiltak som brukes på skolen. Man må alltid vurdere graden 
av forseelsen i forhold til hvilket tiltak man setter inn. 

 Tilsnakk av lærer 

 Anmerkning. (På Bestum skole kan det gis anmerkning i orden på 
mellomtrinnet.) 

 Samtale med lærer / kontaktlærer 

 Lærer ringer hjem 

 Samtale med ledelsen 

 Innkalle foresatte til samtale 

 Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

 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 

o bli pålagt å være tilstede før/etter skoletid 
o bli pålagt å oppholde seg på begrenset område av skolens areal 

ute eller inne 
o følges av voksen hele skoledagen 

 Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen 
(oppll. §§ 2-10) 

 Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 

 Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll.§ 8-1) 
 
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 
 

Erstatningsansvar: 
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller 
elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap 
av undervisningsmateriell.  


