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Skolereglene tar utgangspunkt i Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole. De erstatter ikke 

ordensreglene, men er en komplettering og presisering og er derfor en del av skolens 

ordensreglement. 
 

1. Vi er snille og omsorgsfulle ovenfor hverandre, og mobbing godtas ikke. Vi bruker ikke stygge 

ord, hverken til hverandre eller om hverandre. 

2. Elevene hører etter hva de voksne sier.  

3. Dersom mobiltelefon er medbragt til skolen skal den ikke brukes i skoletida, men oppbevares 

avskrudd i skolesekken eller på avtalt plass i klasserommet. Det er heller ikke tillat å ta med 

seg utstyr som kan forstyrre undervisningen, f.eks. laserlys og lighter.  

4. Godteri, brus, energidrikk og tobakksprodukter er ikke tillatt i skoletida.  

5. Elevene har ikke lov til å forlate skolens område i skoletida. 

6. Vi skal ta vare på skolen og holde det rent og ryddig rundt oss. Vi skal ikke ødelegge inventar 

og materiell.  

7. Vi på AKG skal være ansvarsfulle, møte presis, ha med riktig utstyr og ha gjort hjemmearbeid. 

 

Konsekvenser ved brudd på regel 1 - 5: 

1. Anmerkning + Samtale med involverte parter  

2. Etter 3 anmerkninger: Brev hjem  

3. Etter 6 anmerkninger: Nytt brev hjem/samtale og nedsatt oppførselskarakter. 

4. Bruk av tobakksprodukter i skoletida gir anmerkning samt umiddelbart nedsatt 

oppførselskarakter.  

5. Ved særlig grove brudd på en eller flere regler: Utvisning fra skolen for enkelttimer eller 

resten av dagen etter bestemmelser nevnt i Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole. 

 

Konsekvenser ved brudd på regel 6 og 7: 

1. Anmerkning + Samtale med involverte parter  

2. Dersom eleven kommer på skolen gjentatte ganger uten å gjøre hjemmelekse kan gjensitting 

bli aktuelt.  

3. Etter 5 anmerkninger: Brev hjem 

4. Etter 10 anmerkninger: Nytt brev hjem/samtale og nedsatt ordenskarakter.  

 

 
Når elevene sykler til og fra skolen skal de bruke hjelm! Dersom de ikke har hjelm på, 

blir sykkelen inndratt og kun levert ut til foreldrene/foresatte. 

 

Godteri, brus, energidrikk, tobakksprodukter samt forstyrrende utstyr blir tatt inn og 

leveres kun ut til foresatte. Dersom de ikke blir hentet, blir de kastet. Mobiltelefon tas 

inn og oppbevares til skoledagens slutt. 


