
 
Intern 

                                                                                                        

         

 

 ORDENSREGLEMENT VED VATNE UNGDOMSSKULE 

 

Ordensreglementet for skulen skal bidra til inkludering, samarbeid, trivsel, respekt, 
medansvar for elevane og vi ønsker at alle skal arbeide for eit trygt og godt læringsmiljø. 

 

Som elev ved Vatne ungdomsskule har du rett til: 

- Tilpassa opplæring 
- Eit trygt og godt læringsmiljø 
- Å bli møtt med respekt av dei andre i skulemiljøet 
- Å få medansvar for eit inkluderande skulemiljø 
- Å få hjelp til å løyse konflikt knytt til skulekvardagen 

Som elev ved Vatne ungdomsskule har du plikt til å følgje punkta i skulen sitt 
ordensreglement: 

1. Vi møter presis til timane og forlet ikkje skuleområdet utan avtale med 
kontaktlærar. Ved skulk vert føresette kontakta snarast. 

2. Vi bidreg til god orden på klasseromma og skulen generelt. Vi tek godt vare på 
bøker, undervisningsmateriell og IKT utstyr. Vi kan bli erstatningsansvarleg om vi 
øydelegg noko av dette.  

3. Vi driv ikkje med hærverk, tagging eller gjer skade på skulebygg eller skulen sine 
eigendelar.  

4. Vi viser respekt for undervisninga og bidreg til arbeidsro, godt læringsmiljø og 
trivsel i klassa. 

5. Vi viser god oppførsel i skuletida og på skulevegen, og ein skal rette seg etter 
beskjedar frå tilsette ved skulen.  

6. Det er ikkje tillate å gjere slik at andre opplever krenkande ord eller handlingar 
som mobbing, diskriminering, utestenging, vald eller rasisme.  

7. Vi har ikkje med godteri, brus, energidrikk eller liknande på skulen. Det er forbode 
å ta med fyrstikker, lighter, kniv og andre gjenstandar som kan skade andre. 

8. Vi leverer inn mobiltelefonar når vi kjem på skulen og får dei utlevert når 
skuledagen er over. Lærar kan tillate elevane å nytte mobilane til 
læringsaktivitetar om nødvendig. 

9. Det er ikkje tillate å filme, fotografere eller gjere lydopptak i skuletida utan avtale 
med lærar og løyve frå den det gjeld. 
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10. Det er ikkje lov å kaste snøball på skulen sitt område i skuletida.  
11. Elevane skal rette seg etter dei nasjonale/lokale smittevernreglane som gjeld til ei 

kvar tid. 
12. Det er ikkje tillate å ha med seg eller bruke tobakk, snus, alkohol eller andre 

rusmiddel på i skulen eller på arrangement og turar som skulen står for Jf. 
Opplæringslova § 9-5, 3. ledd. 

13. Det er foreldra som avgjer om eleven får bruke 
sykkel/elsparkesykkel/sparkesykkel eller evt moped/scooter til og frå skulen. 
Desse skal stå parkert og ikkje vere i bruk i skuletida. På vegen til og frå skulen og 
på turar i regi av skulen skal det brukast hjelm. 

 

Om fråvær: 

Barn og ungdom har rett og plikt til grunnskuleopplæring. Når det er forsvarleg kan 
rektor etter søknad gje den enkelte elev permisjon i inntil to veker. Elektronisk 
søknadsskjema skal nyttast: 
https://skjema.onacos.no/alesund/skjema/skjema/ALE063/Sknad_om_permisjonfri_f
ra_skolen 

Skulen skal ha melding frå heimen når: 

- Eleven skal ha planlagt fråvær frå skulen. Kontaktlærar kan innvilge fri inntil 1 dag. 
Rektor kan innvilge fri frå 2-14 dagar. 

- Eleven har blitt hindra frå å gjere heimearbeidet. 
- Eleven ikkje kan delta aktivt i faga, som t.d. kroppsøving eller symjing. 
- Eleven er borte frå skulen, grunna t.d. sjukdom eller lege-/tannlegetime. 
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Om fusk/plagiat: 

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvensar for vurdering/karakter i åtferd. Dersom ein 
elev har fuska i ein prøvesituasjon eller innlevering, vil arbeidet bli sett til IV (ikkje 
vurderingsgrunnlag).  

Fusk/ forsøk på fusk ved eksamen kan føre til at eksamen vert annullert og ein mister 
standpunktkarakteren i faget. 

 

 

 Om brot på ordensreglementet og sanksjonar frå skulen: 

Vi ønskjer at alle våre elevar skal gå ut av ungdomsskulen med karakteren god i orden 
og god i åtferd. Når elevane bryt reglane kjem skulen med sanksjonar som gjer at ein 
forhåpentlegvis lærer av det og unngår gjentaking.  

Sanksjonar: 

a) Munnleg irettesetting av tilsett. 

b) Melding til heimen ved fleire hendingar eller alvorlege brot på ordensreglement. 

c) Munnleg/skriftleg påtale frå rektor / assisterande rektor. 

d) Skriftleg merknad. Lærarane registrerer brot på ordensreglar i vårt system (IST). 
Kontaktlærar sender varsel om fare for nedsett karakter dersom eleven har fått 5 
ordensmerknader og/eller 3 åtferdsmerknader. *Ved svært alvorlege hendingar 
sender ein også slikt varsel. 

e) Når ein elev hindrar andre si læring eller nektar å ta i mot beskjed frå lærar kan 
skulen kontakte heimen som tek med eleven heim. 

f) Midlertidig flytte elev til anna aktivitet eller anna tilsyn. 

g) Bytte av klasse / skule. 

h) Bortvising frå skulen i inntil 3 dagar ved svært alvorlege brot (jf.Opplæringslova §§ 
9A – 11). 

Før det vert sett i gang tiltak mot elevar som bryt ordensreglementet skal eleven få 
høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. I grunngjevinga frå 
rektor skal det visast til dei faktiske forholda vedtaket byggjer på og kva for reglar 
som vert nytta.  

Dei mest alvorlege tiltaka som gjeld bortvising eller pålagt bytte av klasse/skule krev 
at det vert fatta enkeltvedtak. Alvorlege lovbrot kan bli meldt til politiet. 
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