Ordensreglement ved Kongsvinger Montessoriskole SA
Ved inntak skal daglig leder gjøre dette reglementet kjent for elever og foreldre.
Reglementet skal, til enhver tid, være i samsvar med Friskoleloven § 3- 9, jf.
Friskoleloven 3-10. Reglementet skal også være tilgjengelig på skolens hjemmeside.
1: Eleven har rett til:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

å bli respektert og godtatt som den de er uten frykt for å bli ertet og/mobbet.
arbeidsro slik at han får brukt sine evner og anlegg.
å ha sine skolesaker, klær, sykkel, ski, spark osv. i fred.
et skolemiljø der det vises ærlighet og omsorg og at man blir tatt på alvor.
å møte kvalifiserte, dyktige og engasjerte lærere.
å føle seg trygg på skoleveien.

2: Elevens har plikt og ansvar:
a) Opptre høflig og hensynsfullt.
b) Bidra til at andre ikke blir plaget, og selv ikke plage andre både på skolen og
skolevegen. Mobbing, trakassering, utestengelse, vold, rasisme, trusler o.l er
ikke tillatt.
c) Behandle skolens inventar, utstyr og bøker med forsiktighet. Det er ikke lov å
bruke skolens internett eller skolens andre midler/gjenstander til å laste ned, spre
eller lese pornografisk, rasistisk eller annet materiell som kan oppleves eller
tolkes som krenkende eller i strid med norsk lov.
d) Møte til rett tid og ikke forlate skolens område uten tillatelse.
e) Opprettholde en sunn og variert skolehverdag, hvor godterier, brus o.l ikke skal
være med i hverdagen med mindre annet er gitt beskjed om fra skolens ansatte.
f) Ikke bruke mobiltelefon eller andre elektroniske gjenstander som f.eks spill under
skoletiden uten tillatelse. Hvis det foreligger særskilte grunner skal dette meldes
fra om av foreldre/foresatte til skolen og hensyn skal gis deretter.
g) Ikke utføre juks ved prøver eller innleveringer.
h) Vise respekt, ærlighet og omsorg overfor alle og bidra til at alle trives på
skolen/skolevegen
3: Foreldre/ foresatte plikter å:
a) gi beskjed til skolen hvis eleven blir borte fra skolens.
b) gi beskjed hvis noen andre enn foreldrene/foresatte skal hente barnet, eller f.eks
ikke skal være med på evt buss/taxi (spes. gjeldene fra 1-4. trinn).
c) Rektor/ daglig leder kan ikke innvilge permisjon for mer enn 14 dager. Elever
som skal tas ut i mer enn 14 dager må meldes ut av skolen, for så og meldes inn
igjen ved returnering på skolen. Foreldrene har ansvar for opplæringen under
denne perioden.

4: Tiltak ved brudd på ordensregler

- Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av elevene er ikke tillatt ved skolen.
- Straffbare handlinger vil meldes til politiet
a) Ved mindre brudd på ordensreglementet kan lærer gi en muntlig irettesettelse.
Men eleven skal først ha rett til å forklare seg om forholdet, og gi til kjenne sitt
syn.
b) Dersom en elev blir irettesatt flere ganger, skal foreldrene/foresatte ha melding
om dette. Før disiplinære tiltak foretas skal eleven ha mulighet til å forklare seg
og gi seg til kjenne sitt syn.
c) Elever som alvorlig eller flere ganger bryter skolens ordensregler kan vises bort
fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Foreldrene skal
varsles før det blir satt i verk tiltak, og eleven skal ha rett til å forklare seg om
forholdet, og gi til kjenne sitt syn. Det er daglig leder som fatter vedtak om
bortvisning etter å ha rådført seg med elevens lærer. Skolen skal vurdere andre
tiltak før det blir fattet vedtak om bortvisning. Avgjørelse om bortvisning av elever
skal behandles etter opplæringsloven § 3.10. om bortvisningens lengde, og
foresattes og elevens klageadgang.
d) Om noen gjør skade på noe, er en ansvarlig for å rydde opp, reparere eller
erstatte det tapte med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skade. Viser til lov om
skadeerstatning § 1-2.
e) Ved brudd på reglene ang godterier, mobiltelefon o.l vil eleven fratas dette ut
skoledagen å få det tilbake ved skoledagens slutt.
f) Det skal foretas mekling mellom parter hvis det er behov for dette. Dette bør
foregå med daglig leder og elvenes lærer(ere) og evt. foreldre/foresatte.
g) Begrense elvenes privilegier i samarbeid med foreldre/foresatte, som f.eks: valg
av arbeidsplass, valg av aktivitet, følge av lærer/ansatt i fritimer/pauser osv.
5: VIKTIGE FORBUD:
a) Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler på skolen
b) Det er ikke lov å røyke på skolens område
d) Det er ikke tillatt å ta med våpen eller andre farlige gjenstander på
skolen/skolevegen

