Campusreglene er utarbeidet av foreldre og lærere fra de tre skolene og ble diskutert og
godkjent av de tre skoleledelsene våren 2019. Reglene trer i kraft august 2019.

Felles regler for hele campus:

1. Bruk sunn fornuft og vær høflig med andre både med språk og kroppsspråk. Vi bruker
ikke ufint språk eller banning.
2. Ikke skad andre (med handlinger eller ord). Vold, mobbing, rasisme og trakassering
tolereres ikke.
3. Vi er høflige og hilser når vi møter hverandre. Si hei, takk, og beklager når det passer.
4. Forbli på campus hele dagen og opphold deg i de angitte områdene i pausene.
5. Ved fravær på mer enn tre dager på grunn av sykdom, må studentene ha erklæring
fra lege. Ved fravær må foreldre informere læreren. Unntak kan gjelde ved eksamen.
(Se skolens policy angående eksamener.)
6. Annet fravær må godkjennes av skolen.
7. Ta ansvar og hjelp oss med å skape en miljøvennlig skole. Vi sløser ikke med papir,
vann, mat eller strøm. Vi holder skolen og campus ren og ryddig.
8. Fellesskap, klasserom, bibliotek og alle arbeidsområder skal brukes til det tiltenkte
formål.
9. Retningslinjer for mobiltelefoner / nettbrett / bærbare datamaskiner: elevene kan
bare bruke enheter som mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner med
tillatelse fra lærer i undervisningssituasjoner. Mobiltelefoner / nettbrett / bærbare
datamaskiner skal ikke brukes i pauser eller på skolens uteområder.
10. Ta vare på all skoleeiendom inkludert bøker og undervisningsmateriell.
11. Skoles datamaskiner / nettbrett skal kun brukes til undervisningsopplegg og
skolearbeid.
12. Vi respekterer andres personvern. Å ta bilder, filme eller lydopptak av andre uten
samtykke er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å dele bilder, filmer eller lydopptak av
andre uten samtykke.

13. Hvis det foregår lek som oppfattes som ubehagelig eller truende, kan elevene bli
bedt om å stanse leken av voksne dersom de oppfatter at situasjonen ikke er i alles
interesse.
14. Besittelse og / eller bruk av tobakksprodukter (inkludert e-sigaretter) er forbudt.
15. Vi har nulltoleranse for narkotika og alkohol. Besittelse og / eller bruk av alkohol eller
narkotiske stoffer er forbudt.
16. Besittelse og / eller bruk av farlige gjenstander (f.eks. kniv, pistol, sprengstoff) er
forbudt. Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre læringen eller forårsake
personskader eller ubehag for andre er ikke tillatt på skolen.
17. Kle deg passende for skolen.
18. Elevene spiser lunsj i kantinen med mindre det er avtalt unntak.
19. Skateboard, sparkesykler og sykler skal ikke brukes i skoletiden. Kun som
transportmiddel for å komme seg til og fra skolen.
20. Ankom i tide til skoletimer og andre avtaler.
21. Hold støynivået nede for å sikre et passende arbeidsmiljø for alle.
22. Avslutt skolearbeidet innen fastsatte frister.
23. Fusk på prøver eller skolearbeid regnes som plagiat og er ikke tillatt.
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