
ORDENSREGLER. 

1) Møt frem i tide til undervisning og måltider. Hver elev må selv lage nistepakke ved 

frokost. Niste-pause midt på dagen hver dag. 

2) To elever fra hver klasse møter frem til kjøkkentjeneste. De første minuttene av middagen 

brukes til fellesbeskjeder, og middagen blir derfor ikke servert før alle er til stede. To 

elever fra hver klasse har båtvakt hver dag. Annen utetjeneste etter nærmere avtale. 

3) Når mange spiser sammen har det lett for å bli støyende, om en ikke passer på. Snakk 

alminnelig lavt og beveg dere rolig i spisesalen. Det er ikke tillatt å løpe inne i fellesrom og 

korridorer Alle skal være inne og på sitt eget rom klokken 2200.  Den siste halve timen 

skal  brukes til å forberede legging(og kanskje litt neste dag?). Stille fra 2230. 

4) Det er ikke tillatt å røyke i bygningene, nære uteområder eller i båtene. Rusmidler er 

forbudt. 

5) Rullebrett/rulleskøyter er ikke tillatt, og kniv skal brukes med varsomhet. 

6) Unngå unødige hyl og skrik på vannet, fordi det er lytt og skrik lett kan oppfattes som om 

det holder på å skje en ulykke. Av samme grunn er det ikke tillatt å bade fra småbåter og 

kanoer. Bading kun fra strand, med tilsyn, på avtalte tidspunkt. Vester skal brukes i båtene 

og ved vannkanten, på svaberg og brygger. 

 

7) Cd-spiller, mp3 og iPod er bare tillatt å bruke på rommet eller i fellesrom etter avtale med 

de andre. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å gå ut av rommet sitt med iPod 

e.l. Mobiltelefon, PC/Ipad er ikke tillatt. 



8) Hold orden på rommet, slik at eiendeler ikke «flyter» og blandes med andre. Heng vått tøy 

til tørk på badet eller i tørkerom. Hold det ryddig i fellesrom og korridorer, og far varsomt 

frem så ikke bygninger og utstyr tar skade. 

9) Når dere forlater rommene for en periode, så lås døren og steng vinduene for å holde 

uvedkommende borte. Det er ikke lov til å invitere lokale ungdommer inn. Pass på penger 

og verdisaker.  

10)Gå ikke utenfor leirskoleområdet uten tillatelse fra klasselæreren. Leirskolen ligger i 

tettbygd strøk. Vis hensyn til naboene. Husk på å være alminnelig hjelpsomme og høflige i 

forhold til medelever og lokalbefolkning. Kragerø kommune har undertegnet traktat mot 

mobbing. Alvorlige brudd på ordensreglene (eks. forsvinninger, hærverk og nattebråk) kan 

medføre hjemsendelse. 

 


