Vurderingskriterier for orden og atferd – Rissa videregående skole
Orden
Overholder frister og
er forberedt til
opplæringen
Varsel ved planlagt
fravær
Fravær

Møter i rett tid
Har med avtalt utstyr

Holder orden i
klasserommet/på
skolen

Arbeidsinnsats

Atferd
Viser hensyn og respekt
for andre

Respekt for
opplæringen
Arbeidsro i timen

Folkeskikk/normal
oppførsel

Skolens reglement

God
Gjør lekser, leverer
arbeid i henhold til
plan og møter
forberedt til timene
Søker permisjon ved
planlagt fravær.
Fraværet er
dokumentert
umiddelbart når de er
tilbake på skolen
Er på plass når timen
starter
Har med påkrevd
utstyr til ulike
fag/timer
Bidrar til orden i
klasse-/arbeidsrom og
ellers i skolens
fellesarealer
Har god arbeidsinnsats
både i timene og
hjemmearbeid

God
Viser hensyn og respekt
for andre. Har omtanke
for medmenneskene i
skolesamfunnet, både
ansatte og elever
Er aktiv og kreativ og
viser god arbeidsinnsats
Bidrar til arbeidsro i
timene og har god
oppførsel
Er trivelig mot andre.
Har god språkbruk

Følger reglene skolen
har bestemt

Nokså god
Gjør ikke alt arbeid en
blir bedt om å gjøre

Søker noen ganger om
permisjon ved planlagt
fravær
Fravær er delvis
dokumentert

Lite god
Gjør ikke de
oppgavene en blir bedt
om etter noen
advarsler
Søker sjelden eller
aldri permisjon ved
planlagt fravær.
Fravær dokumenteres
ikke

Slurver med å komme
tidsnok til timene
Gjentatte glemminger

Avtaler holdes sjelden
eller aldri
Mangler utstyr og
arbeidsklær

Bidrar i noen grad, men
må påminnes om orden i
klasserom/arbeidsrom og
ellers i skolens
fellesarealer
Viser mangelfull
arbeidsinnsats i timene
eller på hjemmearbeid

Klarer ikke å holde
orden på egne saker,
tar ikke tak i det når de
blir påminnet

Nokså god
Viser liten respekt og
adferd mot andre

Skaper en del uro i
timene og bidrar lite i
opplæringen
Skaper uro i timene

Oppfører seg ikke
alltid bra på skolen og
i klassen. Har en del
dårlig språkbruk
Enkelte brudd på
skolens reglement

Viser dårlig eller
ingen arbeidsinnsats i
timene eller på
hjemmearbeid

Lite god
Viser manglende
respekt og hensyn til
andre. Har negative
holdninger. Viser hat,
erter eller mobber
Framstår likegyldig til
undervisningen
Skaper mye uro rundt
seg
Viser dårlig oppførsel.
Har store avvik fra
vanlig atferd. Mobber,
viser rasistisk oppførsel
Bryter flere punkter i
skolens reglement. (Evt
gjentatte ganger)

