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ORDENSREGLAR FOR SKJOLDEN SKULE I LUSTER KOMMUNE

Når gjeld ordensreglane:
Ordensreglane gjeld i skuletida i ventetida før/etter skuletid – og på skuletilstellingar utanom 
vanleg skuletid. ( frå kl. 8.15 – 16.15.)
Kvar gjeld ordensreglane :
Ordensreglane gjeld inne i skulebygningen, ute på skuleområdet, til/ frå undervisningsstadar –
og på vegen til / frå skulebussen.

 I Lustraskulen er me høflege, syner omsorg og tek omsyn til kvarandre, slik at skulen 
vert ein triveleg plass å vere for alle. ( opplæringslova § 9a-1).

 Me hjelper og rettleier kvarandre, slik at me lærer mest mogleg den tida me er på 
skulen.

 Alle er ansvarleg for å rydde opp etter seg, slik at skulen er ryddig inne og ute.
 Alle lyt fylgje skulen sine reglar mot mobbing:

- Me skal ikkje mobbe andre
- Me skal hjelpa elevar som vert mobba
- Sei i frå til lærar om nokon vert mobba
- Me skal ta kontakt med elevar som står åleine

 Det er forbode å forlate skuleområdet utan løyve frå skulen.
 All bruk av røyk, snus, alkohol og andre rusmiddel er forbode 

(opplæringsloven § 9-5).
 Gje melding dersom noko blir øydelagt. Ved hærverk på skulen sin eigedom 

(bygning, inventar, undervisningsmateriell) er eleven erstatningspliktig 
(Skadeerstatningslova opptil 5000,- § 1-2).

 Alle elevar skal vere kjend med IKT-reglementet for grunnskulen i Luster.
 Ein elev kan visast vekk frå skulen resten av skuledagen ved alvorlege tilfelle av 

valdsbruk, hærverk, tjuveri og krenkande åtferd.  Rektor tek avgjerd etter samråd med 
lærarane til eleven.  Eleven skal ha høve til å gjere greie for seg.

      (opplæringsloven § 2- 10).
    Felles reglar for Skjolden skule

 Uteområdet har eigne reglar.
 Bruk meldingsboka når ein ber elevane fri inntil 2 dagar.  Skal eleven vere borte 

lengre så skal ein søkje rektor om permisjon på eige skjema. 
(Opplæringsloven  § 2 –11).

 Bruk av snop/tyggegummi er ikkje lov. For ev. å bruka halspastillar må ein ha 
skriftleg melding frå heimen.

 Utstyr elevane tek med seg på skulen er dei sjølv ansvarlege for.
 Mobil skal vere avslått i skuletida, og liggja i sekken. Mobil kan nyttast til pedagogisk 

bruk i skuletida
 Elevane skal gjere heimearbeidet som avtalt/bestemt.
 Elevane skal ha med bøker og rett utstyr til skulen. (T.d gymkle, sko, uteklede).
 Elevane skal ha bind på bøkane dei låner av skulen.
 Elevane skal vere ute i pausane viss dei ikkje har fått anna beskjed. 
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