Vikhammer ungdomsskole skal
være et godt sted å være.

Vikhammer ungdomsskole skal
være et godt sted å lære.

 Vi viser hensyn og respekt for alle
(medelever, voksne, naboer).
 Vi bryr oss om hverandre og lar alle få
delta i fellesskapet.
 Vi har nulltoleranse mot krenkende
atferd og utsagn med tanke på
o ufine kommentarer
o banning
o utestenging
o mobbing
o seksuell trakassering
o sjikane på grunn av religion
o diskriminering
o rasisme
 Vi snakker fint til hverandre og om
hverandre
 På sosiale medier opptrer vi på samme
måte som når vi møter andre ansikt til
ansikt.
 Vi løser konflikter ved hjelp av ord.
 Vi ber om hjelp fra en voksen hvis vi ikke
klarer å løse konflikter på egen hånd.
 Vi beveger oss rolig i inneområdene.
Løping, knuffing, lekeslåssing og lignende
er ikke tillatt.
 Vi bruker ikke mobiltelefon i
friminuttene.
 Vi holder skolens område rent og ryddig,
både ute og inne.
 Vi tar godt vare på det som tilhører
fellesskapet.
 Vi lar andres eiendeler være i fred.
 Vi følger reglene i den underskrevne
datakontrakten.
 Vi parkerer sykler og sparkesykler kun på
anviste steder.













Vi har god arbeidsro i timene.
Vi følger beskjeder fra de voksne.
Vi møter presis til timer og avtaler.
Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid.
Vi tar godt vare på skolebøker, digitalt
utstyr og annet undervisningsmateriell.
Vi bruker mobiltelefon i
undervisningstimene bare etter tydelig
beskjed fra lærer.
Vi jukser ikke i forbindelse med prøver og
innleveringer.
Vi er på skolens område i skoletida. I
langfri er det tillatt å gå utenfor skolens
område.
Vi spiser ikke godteri eller drikker
brus/energidrikke på skolen. Ved
spesielle anledninger kan lærer gi
tillatelse til godteri/brus.

Vikhammer ungdomsskole skal
være en trygg skole for alle.
 Vi bruker hjelm ved sykling både på turer
og i friminuttene.
 Vi bruker ikke rusmidler eller tobakk.
 Vi tar ikke med farlige gjenstander til
skolen.
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