UTFYLLENDE TRIVSELSREGLER
gjeldende fra august 2012.
Basert på kommunal forskrift om ordensreglement fra 20.08.2012.
Prioritert og forpliktende oppfølging fra første skoledag av ledelse, tilsatte og elever.
Vedtatt ordens og trivselsreglementet gjelder. Punktene under utdyper noen av reglene:
1. Alle møter presis til timen og blir sluppet inn av lærer.
Døra lukkes når timen begynner.
Om du kommer for sent, må du møte i administrasjonsdelen. Du får med deg en
kvittering til lærer på når du møtte opp. Du må også ringe hjem etter andre
forsentkomming og fortelle at du har brutt skolens ordensreglement. Så blir du fulgt
til timen.
Har du skriftlig melding om gyldig grunn, kan du gå direkte til time og levere melding
til lærer.
2. Mobiltelefon, MP3spillere og annet elektronisk utstyr skal oppbevares i elevskap
eller i sekken hele skoledagen. Du skal bruke skolens telefon om du trenger å ringe.
Oppmerksomheten skal være rettet mot skolens arbeids- og sosiale miljø.
Ved brudd på denne regelen,får du anmerkning og utstyret blir inndratt for resten av
dagen.
3. Det skal være arbeidsro i timene og ingen skal forstyrre andre elevers arbeid eller
lærers undervisning. Du retter deg etter de voksnes instruksjoner og beskjeder.
Du skal ikke forlate arbeidsplassen din uten tillatelse fra lærer.
4. Du skal opptre vennlig, hjelpsomt og høflig mot alle. Det betyr at alle skal snakke
høflig og rolig til hverandre, vi skal hilse når vi treffes første gang om dagen, og vi
skal bevege oss rolig inne. Det forventes også at vi opptrer anstendig og nøytralt i
andres nærvær. I matpausen skal alle sitte og det skal være matro. All mat skal
behandles med respekt. Brus og godter er ikke tillatt i skoletiden. Unntaket er
tentamen/eksamen på u.trinnet.
5. Alle møter forberedt til timene. Det betyr at du skal ha med deg sakene du trenger
og at du skal ha gjort arbeidet til rett tid. Har du vært borte, må du levere skriftlig
melding.
6. Du skal holde orden på og rundt pulten din. Det betyr at du skal rydde vekk bøker
og utstyr fra forrige time, sette pult og stol på plass og klargjøre til ny
undervisningsøkt. Dette skal gjøres i tiden etter og før timene. Når skoledagen er
slutt, skal klasserom og ganger være ryddet og stelt. Søppel skal være sortert og
bært bort.

Løpsmark skole, Boks 2554, 8091 BODØ. Tlf: 75 55 69 00 Fax: 75 55 69 08
E-post: Lopsmark.skole@bodo.kommune.no

For punktene 3. – 6. gjelder følgende konsekvens:
1. Du får tilsnakk og anmerkning.
2. Ved nok en gjentakelse, tilkalles skolens ledelse, og du må ringe hjem og
fortelle at du bryter skolens regler.
3. Skolens ledelse innkaller deg og dine foresatte til veiledningssamtale. Det blir
skrevet referat fra møtet.
Ungdomstrinnet har egne kriterier for karakterfastsetting i fag, orden og oppførsel.

Vedlegg
Musikk i ørene
2014

Løpsmark skole 6.oktober

Det er etter forespørsel fra elevråd og videre gjennom dialog med lærere og FAU besluttet
at elever på ungdomstrinn skal få lov til å lytte til musikk ved individuelt arbeid ved
Løpsmark skole. Følgende punkter er viktig å merke seg.
 Det skal ikke benyttes telefon eller annet kommuniserbart utstyr
 Læreren er den som bestemmer når og hvor dette utstyret kan benyttes under
individuelt arbeid
 Gjelder kun ungdomstrinn
 Utstyret skal ikke brukes i pauser
 Gjelder fra 13.oktober 2014
 Ordningen evalueres av elever og lærere til påske og da blir det besluttet om dette
skal være en varig ordning

Hilde Wiik
Rektor
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