EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SKOLEREGLER
Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.
Det gjør vi ved å:
Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på
nettet – og omtale hverandre positivt.
Møte presis og forberedt til alle undervisningsøkter. Ha med/på
det utstyret som trengs.
Gi hverandre arbeidsro. Forlate undervisningsarenaen i
undervisningsøkta kun etter avtale med lærer.
Bruke PC og andre digitale verktøy som en del av undervisningen,
og la læreren få bestemme når slike verktøy skal brukes. Mobilen
skal legges bort og være på lydløs.
Rydde opp etter oss, kaste søpla i søppeldunker og spise i
pausene, på steder der det er tillatt.

EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Elevstandard for skoleregel 1
Behandle hverandre med respekt, være hyggelige på skolen og på
nettet – og omtale hverandre positivt.

For meg som elev betyr dette:






Jeg snakker vennlig og høflig til medelever, ansatte og gjester ved skolen.
Jeg deltar ikke i mobbing eller plaging av andre, heller ikke på nettet.
Jeg legger ikke ut negativ omtale av medelever eller ansatte ved skolen på nettet.
Jeg legger ikke ut bilder av medelever eller ansatte på nettet uten å ha innhentet
samtykke først.
Jeg melder fra til lærer eller andre ansatte dersom jeg selv blir mobbet eller plaget,
eller hvis jeg får kjennskap til at andre blir mobbet eller plaget.

Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre








Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen.
Anmerkning for orden og/eller atferd.
Bortvisning fra timen.
Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte.
Samtale med avdelingsleder.
Bortvisning inntil fem dager.
Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.

(I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i AustAgder, § 8.)

EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Elevstandard for skoleregel 2
Møte presis og forberedt til alle undervisningsøkter. Ha med/på det
utstyret som trengs.

For meg som elev betyr dette:





Jeg er på plass, har med det ustyret som trengs - og har funnet fram utstyret - når
undervisningsøkta starter.
Dersom jeg må skifte for å delta i undervisningen, har jeg gjort det og er klar når
undervisningsøkta starter.
Jeg har gjort de forberedelser/lekser lærer har bedt om/lagt ut i Fronter.
Jeg gir beskjed til kontaktlærer eller faglærer hvis jeg ikke kommer på skolen, hvis jeg
forlater skolen i skoletida eller av andre årsaker ikke kommer til undervisningsøkta.

Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre








Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen.
Anmerkning for atferd og/eller orden.
Bortvisning fra undervisningsøkta.
Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte.
Samtale med avdelingsleder.
Bortvisning inntil fem dager.
Nedsatt atferds- og/eller ordenskarakter.

(I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i AustAgder, § 8.)

EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Elevstandard for skoleregel 3
Gi hverandre arbeidsro. Forlate undervisningsarenaen i
undervisningsøkta kun etter avtale med lærer.

For meg som elev betyr dette:








Jeg deltar aktivt i undervisningsopplegget og følger de beskjeder læreren gir.
Jeg retter meg etter de reglene som gjelder for spesialrom og bruk av verneutstyr.
Jeg bidrar til god arbeidsro i undervisningsøkta.
Jeg gir tegn når jeg vil ta ordet i undervisningsøkta.
Jeg avbryter ikke lærer eller medelever.
Jeg er tilstede helt til lærer har avsluttet undervisningen.
Jeg tar opp med lærer og/eller medelever dersom jeg opplever mye uro eller
avbrytelser fra andre elever.

Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre








Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen.
Anmerkning for orden og/eller atferd.
Bortvisning fra undervisningsøkta.
Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte.
Samtale med avdelingsleder.
Bortvisning inntil fem dager.
Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.

(I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i AustAgder, § 8.)

EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Elevstandard for skoleregel 4
Bruke PC og andre digitale verktøy som en del av undervisningen, og
la læreren få bestemme når slike verktøy skal brukes. Mobilen skal
legges bort og være på lydløs.

For meg som elev betyr dette:






Jeg har med PC og eventuelle andre digitale hjelpemidler til de undervisningsøktene
der slike hjelpemidler skal brukes.
Jeg setter meg inn i – og følger – skolens reglement for PC-bruk.
Jeg tar ikke fram PCen eller andre digitale verktøy før læreren har bedt om det.
Jeg bruker ikke mobiltelefonen eller andre private digitale hjelpemidler i
undervisningsøktene uten etter avtale med lærer.
Jeg bruker verken PC eller andre digitale hjelpemidler til utenomfaglige aktiviteter i
undervisningsøktene.

Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre









Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen.
Anmerkning for atferd og/eller orden.
Bortvisning fra undervisningsøkta.
Regulering av tilgangen til skolens nettverk.
Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte.
Samtale med avdelingsleder.
Bortvisning inntil fem dager.
Nedsatt atferds- og/eller ordenskarakter.

(I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i AustAgder, § 8.)

EN VIRKSOMHET I AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Elevstandard for skoleregel 5
Rydde opp etter oss, kaste søpla i søppeldunker og spise i pausene,
på steder der det er tillatt.

For meg som elev betyr dette:





Jeg skal rydde arbeidsplassen min før jeg forlater den. Skolebøker og PC skal ikke ligge
igjen i klasserom, på pulter eller arbeidsbord.
Jeg skal sette meg inn i skolens regler for kildesortering.
Jeg skal ta med søpla til nærmeste søppeldunk/miljøstasjon og kaste søpla i rett dunk.
Jeg skal ikke ta med mat inn i undervisningsøktene eller til rom der spising ikke er
tillatt.

Jeg er klar over at brudd på reglene kan medføre








Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller andre ansatte ved skolen.
Anmerkning for orden og/eller atferd.
Bortvisning fra undervisningsøkta.
Samtale med kontaktlærer, evt. sammen med foresatte.
Samtale med avdelingsleder.
Bortvisning inntil fem dager.
Nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.

(I hht. ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i AustAgder, § 8.)

