
ORDENSREGLEMENT 
Vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 31.05.2022.  

Innledning  

Alle må være med på å ta ansvar for miljøet på Sem skole. Dette betyr at alle elever skal 

vise respekt for medelever og voksne. Videre må alle elever være inkluderende og 

hensynsfulle overfor hverandre i alle situasjoner.  

Utfyllende regler for orden og oppførsel  

• Vi kaster bare snøball på oppsatte blinker eller på kortveggen på idrettshallen. 

• Vi spiller fotball i ballbingen, på gressletta i skolegård 3 og ved inngangen til 

7.trinn. Det er bare de som spiller fotball som oppholder seg i ballbingen. Det er 

ikke tillatt å sparke på vegg med vindu. 

• Opphold på gressletta er bare mulig så lenge skolen har kapasitet til å føre tilsyn 

der.  

• Vi bruker alltid hjelm når vi bruker skøyter, skateboard, sparkesykkel eller 

rulleskøyter, og må vise ekstra hensyn til de rundt oss når vi leker med dette.  

• Vi er ute i friminuttene og før skoletid dersom vi ikke har fått spesiell tillatelse av 

lærer til å være inne eller at rektor har bestemt at alle kan være inne.  

• Vi medbringer bare godteri til skolen etter egne avtaler med lærer. Dette gjelder 

også halstabletter og søte drikker (eks.kakao, saft). 

• Skaterampen er først og fremst beregnet på skating. De som har inspeksjon kan 

dele området til ulik aktivitet ved behov.  

• Vi tar godt vare på skolens bøker, Ipad og pc. Foresatte er erstatningsansvarlige 

hvis utstyr blir ødelagt. 

• Mobiltelefon (4-7.trinn) leveres inn til lærer på morgenen, og blir låst inn i løpet av 

skoledagen. Dette gjelder så lenge eleven er på skolens område i skolens 

åpningstid, eller deltar på arrangementer i skolens regi utenfor skolens område.  

• Kostbart utstyr medbringes på eget ansvar. Skolen hefter ikke for tap eller 

ødeleggelser.  

• Internett brukes til vanlig kun til faglig aktivitet. Lærer kan gi tillatelse til 

spillaktivitet. Digital mobbing ved bruk av mobiltelefon eller Internett får direkte 

påvirkning på elevers skolehverdag. Derfor er det forbudt uansett om det skjer i 

skoletiden eller på fritiden. Det samme gjelder for digital trakassering av ansatte 

gjennom mobilbruk eller internettbruk.  

• Smartklokker skal stå i skolemodus fra skoledagens start til skoledagens slutt 

(gjelder også SFO). Foresatte skal ikke ringe til elevenes smartklokke i skole- 

eller SFOtiden. 

 

Trivselsregler i hver klasse/på hvert trinn 

• I tillegg til det lokale ordensreglementet utarbeider hver klasse/hvert trinn egne 

klasseregler. 

 

 

 



Bruk av sykkel, sparkesykkel og elsparkesykkel  

• Sykkel 

I Sem skoles trafikkplan begynner man å trene på å sykle i nærområdet våren i 4. 

klasse. Etter dette vil elevene sykle i skolesammenheng. Dette forhindrer ikke 

foresatte å trene sykkel med sine barn og sykle sammen med dem til skolen, og 

la dem gjøre dette alene når foresatte finner det trygt. På Trygg trafikk sine 

nettsider er det anbefalt at barn er 10-12 år før de sykler alene i trafikken. Syklene 

parkeres på sykkelparkeringen når elevene kommer til skolen. Hjelm skal alltid 

brukes. 

• Sparkesykkel 

Det er viktig at elevene har hatt trafikkopplæring før de bruker sparkesykler på 

skoleveien. Sparkesyklene parkeres på sykkelparkeringen. Dersom det er mange 

på et trinn som har med seg sparkesykkel kan trinnet avtale hvor disse kan 

parkeres. Sparkesykler trilles i skolegården og kan brukes i friminutt på området 

nedenfor ballbingen. Trinn/SFO kan avtale bruk av sparkesykler på andre 

skoleområder. Hjelm skal alltid brukes. 

• Elsparkesykkel 

Fra 15.juni 2022 går elsparkesykkel under «liten elektrisk motorvogn» og det er 

12 års aldersgrense. Det er påbudt med hjelm og det er ikke tillatt å kjøre på 

fortau. Elsparkesykkel trilles i skolegården, parkeres på sykkelparkeringen og kan 

ikke brukes i løpet av skoledagen.  

 


