Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Orkland kommune
Hovedutvalg for oppvekst har den 9.12.2020, med hjemmel i Opplæringsloven § 9A-10 og i henhold
til delegert myndighet fra kommunestyret, fastsatt forskrift om ordensreglement for grunnskolene.
Forskriften gjelder fra 01.01.2021. Reglementet gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år
ved skoleårets begynnelse.

§ 1 Formål
Ordensreglementet skal gi klare rammer for skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø
som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

§ 2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Orkland kommune. Ordensreglene gjelder på
skolen, på vei til og fra skolen, skolens digitale rom og på andre arenaer der skolen har ansvar for
elevenes aktivitet. Krenkelser som skjer utenfor skoletiden, omfattes av ordensreglene dersom det
påvirker skolesituasjonen.

§ 3 Elevenes rettigheter
Du har rett til:
• å være trygg på skolen og på vei til og fra skolen
• å bli behandlet høflig og med respekt av medelever og ansatte
• å være i et inkluderende skole- og læringsmiljø
• at ansatte griper inn og reagerer mot krenkelser
• å ha dine eiendeler i fred
• å bli hørt

§ 4 Elevenes plikter
Du har plikt til å:
• arbeide for å skape et godt skole- og læringsmiljø
• inkludere alle i fellesskapet og motarbeide krenkelser
• behandle andre med respekt
• rette deg etter skolens regler
• ha ansvar for private eiendeler som eventuelt bringes med til skoledagen

§ 5 Orden
Du skal
• møte presis
• ha med nødvendig utstyr
• møte forberedt til undervisningen
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•
•

gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
holde orden

§ 6 Oppførsel
I Orklandskolen skal elevene ha god oppførsel.
Du skal:
• respektere andre gjennom å være høflig og hensynsfull og ikke true, mobbe eller på andre måter
krenke andre, verken fysisk, psykisk, verbalt, digitalt eller på annen måte
• bidra til arbeidsro i undervisninga, og rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte
• være på skolen og delta aktivt i undervisningen hele skoledagen
• holde skolens område rent og ryddig og ta godt vare på alt som tilhører skolen
• vise nettvett og følge kommunens og skolens regler for bruk av mobiltelefoner og digitalt utstyr
• oppholde deg på skolens område, så lenge annet ikke er bestemt
• Det er lovstridig å bruke, oppbevare og omsetter tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre
rusmidler. Forbudet gjelder på skolens område og på arrangement i skolens regi.
• Det er lovstridig å ha med eller bruke kniv, våpen, lighter og fyrstikker eller andre farlige
gjenstander på skolen. Vi har heller ikke med naturtro kopier av slike gjenstander.
• Mobiltelefon og annet privat datautstyr skal være avslått og ute av syne i skoletida, hvis de ikke
er en del av et undervisningsopplegg. Du skal alltid spørre om lov til både å ta og publisere
bilder, film eller lydopptak av andre personer.
• følge skolens lokale regler for aktivitet som kan medføre fare (snøball, ballspill, sykkel mm.)
• ikke ha med deg godteri, brus, sukkerholdige, koffeinholdige drikker og energidrikker på skolen.
Det kan fra skolens ledelse fravikes på dette punkt ved spesielle anledninger.

§ 7 Sanksjoner
Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må
reagere på dette. Alle sanksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder, forutsetninger,
utvikling og modenhet, noe som betyr at like tilfeller ikke alltid skal behandles likt. Å straffe en hel
gruppe elever for noe én elev har gjort er ikke tillatt. Fysisk avstraffelse eller annen krenkende
behandling er ikke tillatt.
Eleven skal få anledning til å forklare seg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner.
Skolen kontakter foreldre ved gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglementet.

Sanksjonsformer
•
•
•
•
•

veiledning av eleven
samtale med eleven med søkelys på positiv, ønsket atferd
muntlig eller skriftlig advarsel eller anmerkning på ungdomstrinnet
kontakt med foresatte
pålegg om å rette opp skade påført skolen dersom dette anses hensiktsmessig
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Lærer kan be eleven om å levere fra seg gjenstander. Gjenstandene leveres tilbake til eleven
etter skoletid samme dag. Tobakk, alkohol og farlige gjenstander leveres foresatte. Ulovlige
gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overlates til politiet.
Karakteren i orden eller oppførsel kan settes ned ved gjentatte brudd på reglene og ved
særlig grove eller klanderverdige enkelthendelser.
bortvisning
Ved brudd på ordensreglementet under skoleturer kan dette medføre hjemsendelse.
midlertidig eller permanent klassebytte
midlertidig eller permanent skolebytte

Bortvisning
En lærer kan bortvise en elev for resten av undervisningsøkta og maks inntil 2 timer. Eleven skal da
ha tilsyn. Ved grove brudd på ordensreglementet kan elever på 8.-10. trinn vises bort fra
undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for
enkelttimer og resten av dagen.
Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha hørt eleven muntlig og undersøkt saken. Før det blir gjort
vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpetiltak eller sanksjoner.
Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før
bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, jf. opplæringsloven § 2-10.

Midlertidig eller permanent skolebytte
I henhold til opplæringsloven § 8-1, 3. avsnitt, kan en elev flyttes til en annen skole når hensynet til
de andre elevene tilsier det. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre
tiltak. Kommunalsjefen fatter vedtak i slike saker.

Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli
holdt erstatningsansvarlige med inntil kr. 5000. Det samme gjelder ved tap av
undervisningsmateriell. Se regler om dette i skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2.

Straffbare forhold
Straffbare forhold eller mistanke om straffbare forhold meldes politiet.

§ 8 Saksbehandling
Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 9 A-10, samt
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI, ved enkeltvedtak.

§ 9 Delegering til den enkelte skole om utfyllende regler
I tillegg til fellesreglene i denne forskriften, kan den enkelte skole lage utfyllende regler som er
tilpasset lokale behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.
Lokale regler kan ikke være i strid med forskriften eller ha andre sanksjoner enn beskrevet i
forskriften.
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