Ordensreglement ved
Hokksund ungdomsskole

Formål
HUS skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt læringsutbytte. Reglementet har ikke primært til
hensikt å disiplinere og kontrollere elevene, men inngå som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og
bygging av positive relasjoner i skolehverdagen. Reglementet skal bidra til at skolen er en arbeidsplass der alle trives og
gis mulighet til å gjøre en god jobb. Skolen tar avstand fra vold, mobbing og annen respektløs atferd, både direkte, på
internett og via mobiltelefon.

Rettigheter
Alle elever har rett til et trygt lærings-/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jfr. Oppl.loven §9a. Elevene ved HUS
skal få en undervisning lagt opp etter sine evner og forutsetninger. Skolens personale skal være gode rollemodeller og
behandle elevene med respekt og forståelse. De skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å finne og sette
egne grenser. Personalet skal ha fokus på mulighetene og det positive og vise romslighet og humor. Personalet har
hovedansvaret for en god relasjon mellom elev og voksen.

Slik gjør vi det ved HUS:
o
o
o
o

har en positiv og aktiv holdning til læring
møter presis og er godt forberedt (leverer arbeid og er klar for vurdering etter avtalt tid, samt har med nødvendig
utstyr)
viser oss selv, medelever og voksne, respekt og omsorg – følger beskjeder fra voksne
opptrer slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, krenkelser, rasistiske uttalelser/handlinger eller seksuell
trakassering

o
o
o
o
o

behandler skolens inventar og utstyr pent – melder i fra til en voksen hvis et uhell skjer
rydder etter oss både i undervisningsområder og fellesområder
følger skolens regler rundt innesko
mat og drikke nytes på steder som er tillatt, som kantina, og kun i undervisningsrom ved avtale
brus, energidrikk, godteri, og andre søtsaker er kun tillatt ved spesielle anledninger

o

sosiale medier, spillsider eller sider med støtende innhold, brukes kun med tillatelse av voksenperson i et
læringsperspektiv
mobiltelefon låses inn i mobilhotell hvis ikke annet er avtalt
fotografere/filme og lydopptak er kun tillatt etter avtale
det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika på skolens område
det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt for og blant medelever og
andre.

o
o
o
o

o
o

snøballkasting er ikke tillatt
juks på prøver fører til annullering av prøven

Brudd på disse kan føre til en eller flere av følgende sanksjoner for eleven:
tilsnakk, anmerkning som føres inn i Fronter, sendes til skolens ledelse, foresatte må hente deg, nedsatt karakter i
orden/adferd, melding hjem og/eller bortvisning.
Vi henviser for øvrig til skolens plan mot mobbing og handlingsplan mot vold, trusler og trakassering.
Reglementet gjelder ved ulike arrangementer, skolevei og ekskursjoner/turer i skolens regi.
Farlige/ulovlig gjenstander som er levert inn kan hentes av foresatte og/eller politiet.

Erstatningsansvar
I skoletida og ved arrangementer i skolens regi, er elevene forsikret mot ulykker som kan føre til invaliditet eller
grader av invaliditet.
Skolen har ikke ansvar for elevenes private eiendeler, herunder klær og sko.
Foresatte kan, jfr. Skadeerstatningsloven §1-1 og §1-2, gjøres økonomisk ansvarlig for skader en elev gjør på
skoleanlegget, inventar, bøker, utstyr og eiendeler tilhørende medelever eller ansatte, enten det er uaktsomt eller
forsettelig.
Elever kan pålegges oppgaver for å rette opp skader på skolens eiendom.
For å sikre skolen rask hjelp ved brann er det installert direkte brannvarsling. Den som utløser falsk alarm vil bli
erstatningsansvarlig i forhold til påløpende utgifter.
Erstatningsbeløpet er begrenset til 5000 kr.

Fravær
Elevene kan ikke være borte fra undervisningen uten gyldig grunn. Alt fravær skal dokumenteres gjennom SMS til
03686 eller e-post til kontaktlærer første dag eleven er borte. SMS til HUS+klasse (eks 8GH)+tekst
Søknad om permisjon leveres gjennom skjema på kommunens hjemmeside innen rimelig tid.www.ovre eiker.kommune.no Alt fravær føres på vitnemålet. Det kan etter søknad fra foresatte trekkes inntil 10 dager pr
skoleår for fravær knyttet til innvilget permisjon og sykdom (må dokumenteres). Skjema til dette finner en også på
kommunens hjemmeside.

Samarbeidspartnere
Hokksund ungdomsskole har et nært samarbeid med Øvre Eiker lensmannskontor.
Skolen vil kontakte Politiet ved følgende anledninger:
o
o
o

ved behov for sikrings- og/eller kontrolltiltak av skolens område og lokaler, samt utvendig kontroll a v
elevenes personlige eiendeler (for eksempel narkotikahund)
ved alvorlige straffbare forhold (anmeldelse)
bistand ved ordensforstyrrelser, vold og trusler

I tillegg vil skolen legge opp til at Politiet er på skolebesøk for å drive forebyggende arbeid.
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