Alstad ungdomsskole

Trivselsplan for Alstad ungdomsskole
Trivselsplanen vår tar sikte på å fremme samarbeid, engasjement, trivsel, respekt og medansvar for
alle på skolen. Vi vil ha et godt miljø på skolen vår. Alle skal føle seg trygge og trives i timene og i
friminuttene. Du er med på å skape trivsel ved å følge planen.

Elevene skal lære å ta ansvar for hverandre, klasserommet, korridorer og fellesarealer og
skolebygget.
 Alle på Alstad ungdomsskole har et personlig og felles ansvar for å lage et trygt og godt miljø.
 Vi vil ha det ryddig, rent og trivelig i klasserommet, på fellesarealer og skolens uteområde.
 Vi skal ta vare på skolens utstyr.
 Når timen begynner er vi klare til å lære.
 Alle har ansvar for at det er gode arbeidsforhold i timene.
 Elevene skal ta ansvar for eget skolearbeid og hjemmearbeid.

I den enkelte klasse arbeides det med hva vi kan/må gjøre for å nå målene.
Både helsesøster og utekontakt kan brukes i arbeidet med klassemiljøet. De sitter inne med både
erfaring og kunnskaper som klassene kan dra nytte av.

Det er viktig å få kjørt sammen klassene i fra starten av for å få et trygt og godt miljø for elevene. Det
kan derfor være lurt med f.eks en elev-/foreldrestyrt «kickoff» hver høst der alle kan gjøre aktiviteter
sammen.

Skolen har utformet regler som det forventes at elevene følger.
1. Det er viktig at du møter presis og forberedt. Ha med deg bøker og annet nødvendig utstyr til
timene. Hold arbeidsro og vis respekt for læringsarbeidet og de regler som gjelder i timene.

Må du forlate skolen i løpet av dagen pga sykdom, skade eller annet skal dette avklares med
lærer og foresatte i forkant.

Vis vanlig folkeskikk, vær hensynsfull og vis omsorg for alle. Aktiviteter som kan skade deg
selv eller andre er ikke tillatt. Dersom du med vilje eller uaktsomhet påfører
skade på skolebygningen, utstyr eller andres eiendeler, er du og dine foresatte
erstatningspliktige.

2. Mobiltelefoner skal være lydløse. Bruk av telefon skal avtales med lærer. Regler for
mobilbruk kan variere fra trinn til trinn. Mobiltelefoner som medbringes til skolen på eget
ansvar.
3. Elevene låner iPad hos skolen. Denne skal behandles varsomt, også i skoletiden.
Se egen iPad – kontrakt.

Prøver og andre oppgaver/innleveringer skal kun løses med de hjelpemidlene som skolen og
myndigheter til en hver tid bestemmer. Pass selv på at du ikke med eller uten vilje kommer til
å fuske eller på noen måte medvirker til fusk eller forsøk på fusk.

4. Mobbing, trakassering, voldelig atferd eller trusler om vold aksepteres ikke.

5. Det er ikke tillatt å ha med seg på skolen gjenstander som kan skade eller virke forstyrrende
for deg selv eller andre. Dette gjelder i skoletiden og på arrangementer i skolens regi.

6. Ta vare på verdigjenstander, skolen er ikke ansvarlig for ting som blir ødelagt eller borte. Vis
respekt for andres eiendeler/skolesaker.

7. Bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er ikke tillatt i skoletiden og ved arrangementer som
skolen står for.

8. Ved bruk av sykkel i skolens regi skal sykkelhjelm brukes.

9. Ha alltid med skriftlig melding/permisjonssøknad fra hjemmet ved ønske om fri
Lever umiddelbart skriftlig melding etter fravær pga sykdom eller annet fravær som ikke er
avtalt på forhånd. Varer fraværet lengre enn tre dager, skal skolen ha beskjed

Reaksjoner dersom man ikke følger trivselsplanen


Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer.



Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.



Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.



Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med
lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.



Nedsatt karakter i orden og oppførsel ved gjentatte brudd.



I forhold til mobbing, trakassering, voldelig atferd eller trusler om vold vises det også til
skolens handlingsplan mot mobbing.

Det presiseres videre at:


Fusk, forsøk på fusk og/eller medvirkning til fusk fører til nedsatt karakter i oppførsel.
o

Prøven/arbeidet der en elev gripes i fusk annulleres, og eleven får en
erstatningsprøve snarest mulig etter den opprinnelige prøven



Gjentatt fravær uten grunn (skulk) fører til nedsatt karakter i orden.



Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller
eiendeler:
o

Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses
hensiktsmessig (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende).

o

Oppryddingen må bestå i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og lov til å
utføre, og må også stå i rimelig forhold til overtredelsen.



Erstatningsansvar:
o

Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er
erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5.000,



Bortvisning fra skolen i inntil tre (3) dager:
o

Benyttes når regelbruddet er av alvorlig karakter. Skolen vil særlig markere saker
som handler om mobbing, vold, trakassering, trusler, rasisme og rus. Andre tiltak skal
være vurdert før bortvisning iverksettes. Det er kun rektor som kan ta avgjørelsen
om bortvisning, og myndigheten kan ikke delegeres. Foreldrene skal så langt det er
råd ha anledning til å uttale seg før avgjørelsen blir tatt.



Straffbare forhold vil bli anmeldt.

Saksbehandling.
Generelt:
Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens
§ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III – kap. VI ved
enkeltvedtak.
Kunngjøring:
Ordens- og oppførselsreglementet skal sammen med retningslinjer vedrørende mobbing gjøres kjent
for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

I tillegg skal dette reglementet og handlingsplan mot mobbing være tilgjengelig på skoles nettside.

Ikrafttredelse.
Reglementet er gjeldene fra 12.10.16.

