Ordens- og atferdsplakaten
God ORDEN er å:
 møte presis og forberedt til undervisningen.
 holde arbeidsro i timene og delta aktivt i opplæringen.
 levere oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid.
 benytte digitale hjelpemidler i henhold til lærers instruksjon.
 ha mobilen avslått og plassert i mobilhotellet.
 ha bøker og annet avtalt utstyr klart til undervisningen.
 behandle skolens eiendom og utstyr på en ordentlig måte.
 ikke spise i klasserommene/auditoriene/grupperom.
 holde orden på arbeidsplassen din og rydde etter deg i klasserom/fellesareal.
 melde fra om fravær til kontaktlærer første fraværsdag.
 levere fraværsmeldingsskjemaet til kontaktlærer første skoledag etter fraværet.
God ATFERD er å:
 vise respekt og omsorg for andre. Ingen form for mobbing og krenkelser aksepteres.
 ikke vise rasistisk, diskriminerende eller radikalisert atferd.
 kun bruke tillatte hjelpemidler og kommunikasjon ved oppgaver og prøver. Enhver form
for kopiering/plagiering er ikke tillatt.
 være tobakksfri i skoletiden.
 ikke være påvirket av rusmidler i skoletiden. Oppbevaring og omsetning er forbudt.

Ved brudd på reglene Ordens- og atferdsplakaten og skolereglementet skal læreren
føre anmerkning med begrunnelse i Skolearena.
Etter 5 ordensanmerkninger sendes det ut varsel om fare for nedsatt karakter i
orden. Hovedregelen er at 8 ordensanmerkninger fører til nedsatt karakter til “Nokså
god” og 12 anmerkninger fører til nedsatt karakter til “Lite god”. Antall anmerkninger
gjelder per halvår.
Ved atferdsanmerkninger vurderes alvorlighetsgraden i forhold til konsekvenser. I
tillegg til nedsatt karakter kan dette også medføre bortvisning for inntil 5 dager. Ved
grove overtredelser som mobbing, fusking, vold el. vil det allerede ved første gangs
brudd kunne føre til nedsatt karakter i atferd. Ved tobakksbruk i skoletiden vil det
ved 1 anmerkning sendes ut varsel om fare for nedsatt karakter i atferd, og ved en
gjentakelse vil karakteren settes ned.
Den endelige vurderingen av karakteren i orden og i atferd til halvårs- og
standpunktvurdering gjøres i klasselærermøte.
Ordens- og atferdsplakaten er utarbeidet med utgangspunkt i «Skolereglement for de
videregående skolene i Hedmark». Dette reglementet er overordnet plakaten og gjelder i de
tilfellene der reglementsbruddet ikke er dekket inn av plakaten.
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