Lokal tilpasning av ordensreglementet for Kleiverud skole
Reglementet gjelder på skolens område, både i skoletid, på SFO, på skoleturer og på
skolearrangementer. Dette er en tilføying til det felleskommunale reglementet, som er
overordnet for både skole og SFO.
På Kleiverud skole og SFO skal vi:
• ha med oss utstyr vi trenger til undervisning, og alt annet lar vi være igjen hjemme!
Det er kun etter avtale med en voksen på skolen at man kan ha med seg andre saker.
•

snakke hyggelig til hverandre, med hverandre og om hverandre!
Grov munnbruk, banning og negativt kroppsspråk aksepteres ikke.
•

etterkomme beskjed fra de voksne på skolen
Når en voksen snakker til en elev er det en grunn til det. Dersom eleven synes det er vanskelig,
kan det tas opp i etterkant om det er nødvendig.
• ha fokus på sunne og gode matvaner!
Søtsaker, godis, kaker, kjeks, sjokomelk, brus og saft er ting vi koser oss med ved spesielle
anledninger, etter avtale med voksne. Alle kan ha med frukt, grønt og vannflaske, og det er mulig
å bestille melk på skolen.
• gjerne sykle til skolen, men parkere sykler og sparkesykler ved parkeringsplassene!
Det er lov å bruke sparkesykler i friminutt, i sonen utenfor inngang A og på veien ved siden av
håndballbanen. Det skal alltid brukes hjelm.
•

gjerne ha med vinteraktivitetsutstyr som ski, akebrett og akematter. Vi kaster kun
snøball på blinkene og ikke på andre personer.
Alt utstyr tas med på eget ansvar, og må oppbevares ute i løpet av skoledagen. Akebakken er kun
åpen når det er en voksen som passer på. Det er ikke tillatt med snowracere/kjelker med meier.
• la mobiltelefon og smartklokker ligge avslått i sekken i skoletiden.
Om vi har behov for å ha på telefonen, så skal dette avtales med en voksen.

Konsekvenser ved regelbrudd:
Det er den voksne som håndterer situasjonen som avgjør hvilken sanksjon som skal gis, ut ifra
alvorsgraden av regelbruddet.
• Tilsnakk/påtale
• Melding hjem til foresatte(telefon eller melding i Visma)
• Anmerkning
• Gjensitting
• Se punkt 5 i «Forskrift om ordensreglement for Holmestrand kommune» for sanksjoner
ved mer alvorlige regelbrudd.

