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Lokalt ordensreglement for Breilia skole 

 

Breilia skole skal være et godt sted å være for alle. Vår målsetting er å arbeide for at elevene 

utvikler gode faglige ferdigheter og sosial kompetanse gjennom trygghet, trivsel, veiledning 

og gode relasjoner til medelever og voksne. Skolen jobber systematisk med å praktisere god, 

tydelig klasseledelse og skape et godt og trygt læringsmiljø for alle elever.  

På Breilia skole skal alle elever få utvikle seg i et godt og trygt læringsmiljø slik at de tar gode 

valg. 

For at hver enkelt elev på Breilia skole skal ha et godt og trygt læringsmiljø er godt samarbeid med 

hjemmet viktig. Foresatte har ansvaret for at deres barn kommer på skolen uthvilt, mett og har med 

det de trenger av skolesaker og utstyr. 

Ordensreglementet til Hammerfestskolen https://hammerfest.kommune.no/tjenester/barn-unge-og-

opplaring/skole/for-hjemmet/regler-rutiner-skjemaer-og-informasjon/ordensreglement.20710.aspx 

og dette lokale ordensreglementet er virkemidler for å sikre at hver enkelt elev på Breilia skole skal 

ha et godt og trygt læringsmiljø.  

Breilia skole sitt lokale ordensreglement er hjemlet i Opplæringslovens § 2.9, 2.10 og kap.9A.  

 

Regler for orden 

Viser her også til § 5 i Ordensreglementet til Hammerfestskolen. 

 

Som elev på Breilia skole skal du: 

- Møte opp på skole med ferdig oppladet PC. 

- Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både inne og ute, samt holde orden i garderobe, 

klasserom, grupperom og skolens fellesarealer. 

- Ytterklær oppbevares i garderobeskap. Hengelås utdeles ved skolestart. 

 

Regler for oppførsel 

Viser her også til § 6 i Ordensreglementet til Hammerfestskolen. 

 

Som elev på Breilia skole skal du: 

- Prate til og om andre med respekt. 

- Være på skolen og delta i undervisningen. 

- La medelever arbeide uforstyrret. 

- Bruke skole-PC til skolearbeid. Bruk av skole-PC er lærerstyrt. 

- Ikke benytte mobiltelefon i skoletiden, med mindre det er avtalt med lærer. Mobiltelefonen 

skal oppbevares avslått i sekk eller i låsbart garderobeskap. Alternativt kan mobiltelefonen 

leveres inn til lærer som oppbevarer den til skoledagens slutt. 

- Aldri nyte energidrikker, brus eller godteri i skoletiden. 

- Være på skolen sitt område hele skoledagen såfremt noe annet ikke er avtalt med lærer. 

- Ikke holde på med noen form for russefeiring. 

https://hammerfest.kommune.no/tjenester/barn-unge-og-opplaring/skole/for-hjemmet/regler-rutiner-skjemaer-og-informasjon/ordensreglement.20710.aspx
https://hammerfest.kommune.no/tjenester/barn-unge-og-opplaring/skole/for-hjemmet/regler-rutiner-skjemaer-og-informasjon/ordensreglement.20710.aspx
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Reaksjoner  

Viser her også til § 10 i Ordensreglementet til Hammerfestskolen. 

 

Ved brudd på ordensreglementet: 

- Ureglementert mobiltelefonbruk medfører at telefonen blir inndratt og blir utlevert ved 

skoledagens slutt.  

- Ved skadeverk kan elev og foresatte bli erstatningspliktige etter skadeerstatningsloven § 1-1 

og 1-2. Viser her også til § 7 Erstatningsansvar i Ordensreglementet til Hammerfestskolen. 

PRISLISTE ERSTATNING (priser pr. sept. 2022): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av mangelfull orden og uønsket oppførsel 

Viser her også til § 10 Reaksjoner i Ordensreglementet til Hammerfestskolen. 

 

Skriftlig melding til foresatte gjøres i Skooler under type orden eller oppførsel, med kategori, når det 

skjedde og med beskrivelse. Dette for å forebygge utvikling av negative mønster.   

 

Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra og med uke 9, mandag 27.02.2023, samtidig oppheves forskrift av 

01.08.22. 

 

 

PC, tap eller ikke mulig å reparere Kr.  1000 

PC-skjerm Kr. 650 

PC-batteri Kr. 750 

PC-lader Kr.  400 

PC-tastatur Kr.  500 

Headset Kr.  250  

Lærebok    Inntil Kr.  600 

Andre skader/tap   Inntil Kr. 5000 


