Nannestad kommune

MØTEINNKALLING

Nannestad ungdomsskole

Driftsstyre:
Møtested:
Dato:
Tid:

Nannestad ungdomsskole
NUS
29. januar 2019
18.00

Eventuelle forfall meldes til tlf 66105400 eller til 91569054 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Nannestad ungdomsskole, 18.01.2019

Espen Andre Røsten Haukeland
leder

Saksliste
Saksnr

Innhold
SAKER

19/01

19/03

Godkjenning av protokoll fra sist møte 20.11.2018, og
innkalling til møtet 22.1.2019
- Informasjon fra rektor m/ oppfølging fra sist møte:
Elevrådet ønsker at det blir flere sitteplasser i 10.
trinns avdelingen.
- Bruk av mindre papp ifm. servering.
- Pant på flasker og ol.
Årshjul

19/04

Saker fra elevrådet

19/05
19/06

Saker fra FAU
Ordensreglement. I forbindelse med innføring av pc 1:1 har
skolen føyd til noen punkter. Det må også klargjøres
punkter i forhold til mobil i skoletida, se vedlegg.

19/07
19/08
19/09
19/10

Foreløpig rsultater fra elevundersøkelsen
Budsjett 2018
Økonomi
Eventuelt

19/02

Arkivsaksnr

Vedlegg
1

-

Skolens ordensreglement
Mobilbruk i skolen

2.

Dato:10.11.2018

Espen Andre Røsten Haukeland
Leder i driftsstyret

Alf-Henning Moland
Rektor

Vedlegg 1.

Ordensreglement
Nannestad ungdomsskole

Skolens ordensregler har som formål:
å sikre et godt arbeidsmiljø for elever, lærere og andre tilsatte
å sikre elevene en trygg skolehverdag
å ta vare på bygninger, utstyr, skolens nærmiljø, skoleplass og nærmeste omgivelser
å oppdra til medansvar og fremme respekt for alle i skolemiljøet

A

•
•
•
•
•
•

Reglene gjelder:
i skoletida
når undervisning/opplæring foregår ut over vanlig skoletid
på skolens område, skolebuss og skolevei
når undervisning/opplæring foregår utenfor skolens område
når elevene har tillatelse til å være utenfor skolens område uten lærer i skoletida
på skolens arrangementer

•
•
•

Som elev plikter du:
å være høflig, hjelpsom og hensynsfull – herunder å bruke et språk som ikke virker støtende på andre
å rette deg etter henvisninger fra tilsatte på skolen
å melde fra om mobbing

B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C

å levere brev, svarslipper og evt meldinger fra foresatte/foreldre
å respektere elevvakter og oppslag
å møte opp utenfor riktig undervisningsrom straks skoleklokka har ringt
å hjelpe til med å holde god orden i klasserommet, i ganger og på skoleplassen
å legge papir og annet avfall i søppelkurver eller søppeldunker
å ta godt vare på dine egne skolesaker og sette bokbind på alle lærebøker
å behandle klasserommet pent, ta godt vare på inventar, lærebøker og annet som er skolens eller andre elevers eiendom
å melde fra med en gang hvis du har ødelagt noe på skolen
å respektere brannmelding og branninstruks
å respektere verneregler der de gjelder
å bruke hjelm på sykkelturer, samt i alpinbakker på arrangementer i skolens regi
å bruke egnet skotøy i kroppsøving av sikkerhetsmessige årsaker

Som elev har du ikke lov til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

å bråke i klasserom og ganger
å kaste snøball
å mobbe eller plage andre – herunder å bruke et språk som virker støtende på andre
å være med på farlig eller voldsom lek
å bruke ball utenfor anvist område
å sykle, bruke rullebrett, rulleskøyter eller kjøretøy utenom på anvist område
å ha med kniv eller andre gjenstander som kan brukes til å skade andre
å rable/skrive på vegger, pulter, lærebøker og annet som er skolens eller andre elevers eiendom
å ha med og spise/drikke slikkerier/brus
å ha med eller bruke tobakk, snus og rusmidler, brukerutstyr
å spise i timen
å bruke CD-spiller, MP3-spiller o.l i timen uten tillatelse
å bruke mobiltelefon i skoletimene uten at dette er godkjent av lærer
å bruke PC til spill eller å bruke PC til Facebook, sosiale medier og andre ikke-faglig relaterte nettsider i skoletimene
å oppholde deg unødvendig på WC

•
•

å ha kontakt med personer som ikke har tilknytning til skolen
å forlate skolens område uten tillatelse

D Bruk av skolens datautstyr og digitale læringsplattformer (IKT-ressurser)
Skolens IKT-ressurser skal primært brukes til skolerelatert arbeid. Bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig mye
diskplass, er ikke tillatt.
•
•
•

•
•

IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger
som for øvrig er i strid med norsk lov.
Det er ikke tillatt å opprette nettverkstjenester ved bruk av skolens nettverk uten særskilt tillatelse. Det er videre heller ikke tillatt å
etablere annen elektronisk kommunikasjon innenfor skolens nettverk.
Passord er personlig og må holdes hemmelig. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, skal eleven forandre
passord umiddelbart. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre
med annen brukers identitet.
Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.
Det er ikke tillatt å installere eller lagre programvare på skolens datamaskiner uten tillatelse fra skolen, herunder pornografisk - og/eller
voldelig materiale.

Brudd på disse reglene har føre til nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
I tillegg kan følgende også føre til nedsatt karakter i Oppførsel:
• forfalskning av melding
• frekkhet og forstyrring av undervisning
• fusk eller forsøk på fusk på prøver eller å kopiere andres oppgaver
I tillegg kan følgende også føre til nedsatt karakter i Orden:
• ulovlig fravær
• gjentatt glemming av lekser og utstyr
• gjentatt for sen innlevering av hjemmearbeid
• gjentatt forsentkomming
Oppdatert 03.12.18

Vedlegg 2

