
Overordnede regler for orden og oppførsel ved Åmot ungdomsskole 
Reglementet er et supplement til «Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot 

kommune» 

Orden Oppførsel 
 Jeg møter opp i tide 

 Jeg gjør lekser og innleveringer til 
avtalt tid 

 Jeg har med nødvendig bøker og 
utstyr 

 Jeg bruker mobilhotellet 

 Jeg tar vare på eget, andres og 
skolens utstyr 

 Jeg kaster søppel i søppelkassa 
 

 Jeg er grei og hyggelig mot alle elever og ansatte 

 Jeg er rolig i timene og bidrar til et godt 
læringsmiljø 

 Jeg tenker over det jeg sier og bruker ikke ord 
som kan krenke andre 

 Jeg tar vare på skolens, andres og eget utstyr 

 Jeg følger STOPP-regelen og respekterer andres 
grenser 

 Jeg tar av meg lue, caps og hette i timen. 

 Jeg holder meg innenfor skolens område i 
skoletiden med mindre annet er avtalt  

 Jeg jukser ikke på prøver eller leverer andres 
arbeid som mitt eget 

 

Følgende er ikke tillatt: 
 Mobbing (verbalt, fysisk, digitalt) 

 Rusmidler (snus, tobakk, alkohol etc) 

 Voldelige handlinger eller trussel om vold 

 Våpen og andre farlige gjenstander 

 Trakassering (seksuell, verbal, fysisk) 

 Fotografering/filming av andre uten tillatelse 
 

Brudd på ordensreglene kan medføre minst ett av følgende tiltak: 
 Muntlig irettesettelse 

 Skriftlig anmerkning 

 Muntlig melding til foreldre/foresatte 

 Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

 Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli tatt vare 
på. Slike gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte.  

o Ulovlige gjenstander overleveres politiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
o Ulovlige rusmidler overleveres politiet  

 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 
(rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.) 

 Bortvisning 

 Erstatningsansvar 

 Midlertidig eller permanent bytte av gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte informeres. 

 Individuelt undervisningsopplegg 

 Straffbare forhold anmeldes 
 

 

Reglementet gjelder på skolens område, i skoletiden og ved arrangementer som skolen er ansvarlige 

for. 


