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GENERELT:                                                        
Alle i skolesamfunnet har ansvar for at skolemiljøet kan være trygt, trivelig og stimulerende, Guds ord må 
være ledestjerne, slik at kristen tro og kjærlighet kan bygge fellesskapet, til Guds ære. 
 
Derfor forventer vi at alle 
* viser vennlighet, ærlighet, hensyn og respekt for hverandre, 
* yter sitt beste i skolearbeidet, 
* viser sømmelighet i tale og ferd, 
* respekterer ordensreglene og skolens reaksjoner på eventuelle regelbrudd. 
 
ELEVENE MÅ: 
* møte presis ved timens begynnelse 
* ta av seg ytterklær og hodeplagg før timen begynner. (lue, caps o.l.) 
* ha med seg bøker og annet nødvendig utstyr til timene, 
* levere eventuell fraværsmelding ved timens begynnelse, 
* møte forberedt til timen og levere hjemmearbeid i rett tid, 
* arbeide rolig og konsentrert, uten og forstyrre medelever, 
* delta aktivt i gruppearbeid og annet arbeid i timene, 
* rette seg etter lærerens henstillinger og avgjørelser, 
* være hensynsfull og hjelpsom mot de andre, også på skoleveien, 
* vise høflighet mot alle, 
* behandle bøker, læremidler, inventar og medelevers eiendom forsiktig, 
* hjelpe til med å holde det ryddig og ordentlig inne og ute, 
* være rolig i trapper og ganger, 
* holde seg på de anviste steder i friminuttene, 
* unngå aktiviteter både ute og inne som kan skade eller gjøre det utrygt for medelever, 
* som hovedregel spise sunn skolemat, 
* som hovedregel ikke sykle i skoletiden, 
* ikke røyke eller nyte rusmidler på skoleområdet eller på skoleveien. 
 
VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE kan det bl.a. bli reagert slik: 
* påtale av lærer, klassestyrer, rektor eller en av de andre ansatte 
* melding hjem, 
* spesielle arbeidsoppgaver i friminutt eller etter skoletid, 
* erstatning/utbedring av forvoldt skade, 
* innkalling av foreldre/foresatte, 
* nedsatt ordens- eller oppførselskarakter 
* utvisning for enkelttimer eller resten av dagen for klassetrinnene 1-7. Foreldre til  
   elever på klassetrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for  
   resten av dagen, 
* utvisning for inntil tre dager for klassetrinnene 8 -10 
* rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. 
* før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet bortvisning, skal eleven få anledning til å forklare seg 

muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 
* Fylkesmannen i Finnmark er klageinstans ved vedtak om bortvisning. 
 
 
ORDENSREGLENE GJELDER PÅ SKOLEN OG VED ARRANGEMENTER SOM SKOLEN STÅR FOR. 
 
Skolens samlede ordensreglement består av dette dokumentet samt «AKG Skoleregler» for henholdsvis 1.-
7.klasse og 8.-10. klasse.                                                                           

http://akgalta.no/

