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”Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte 

grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktane til elevane så 

langt dei ikkje er fastsett i lov eller på annan måte. Reglementet skal 

innehalde reglar for åtferd, reglar om kva tiltak som skal brukast mot elevar 

som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal 

behandlast. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. ” 

Fra §2 – 9 i Opplæringslova. 

Fra 
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§1 FORMÅL 

Ordensreglementet for skolen skal være med på å gi et godt og trygt skolemiljø. Det er viktig å ha 

klare og forutsigbare regler i skolehverdagen. 

Ordensreglene for Åse skole har som mål å skape: 

 Trygghet på skolen 

 Toleranse 

 Trivsel for elevene 

 Tilhørighet for alle i skolesamfunnet 
Vi vil at alle skal trives på skolen. Vi viser derfor hensyn og tar vare på hverandre.  

§2 VIRKEOMRÅDE 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden. Det innebærer både friminutt og timer, og aktiviteter som 

skoleturer. Også det som foregår i skolens digitale rom på skolens intranett, undervisningssystemer, 

ved SMS e. l. vil kunne omfattes av ordensreglementet. 

§3 ORDEN 

Det er god orden å: 

 Møte presis på skolen og til undervisningen 

 Ha skolesakene i orden 

 Ha med nødvendige læremidler og utstyr 

 Gjøre arbeid man blir pålagt til rett tid 

 Holde orden på klær og ting på gangen og i garderoben. 
 

§4 OPPFØRSEL 

Det er god oppførsel å: 

 Følge de regler som gjelder i klasserommet. 

 Være rolige når vi går i gangene 

 Være hyggelige og høflige mot hverandre 

 Være rolig i timene 

 Ikke banne eller bruke skjellsord 

 Ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt 

 Ikke være voldelig eller komme med trusler 

 Vise respekt for skolens og andres eiendeler. Ødelegger vi noe, må vi melde fra om skaden. 

 Ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler 
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§5 SANKSJONER 

 Reperasjon av ødelagt materiell eller erstatningsarbeid 

 Økonomisk erstatning av utstyr/inventar/gjenstander/ leker som blir ødelagt med 
vilje 

 Mobiltelefon som blir brukt i løpet av skoledagen, tas inn av kontaktlærer og hentes 
av foreldre/foresatte på kontoret. Det samme gjelder andre elektroniske gjenstander 
på Ipod og liknende, ulike typer kameraer og annet som ikke skal brukes i løpet av 
skoledagen 

 Melding hjem skriftlig eller ved at lærer tar en telefon til foreldre / foresatte  

 Inndraging av gjenstander som kan skade andre. 

 Overføring til annen klasse/gruppe for kortere tid av dagen. 

 Bortvisning.  
 

§6 SAKSBEHANDLING 

Før det blir tatt en avgjørelse om alvorligsanksjonering, f.eks. om bortvisning, skal eleven ha fått 
mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 2-9. 
Sanksjoner for disiplin på skolen kan ikke stride mot barnets menneskeverd, jf. barnekonvensjonen 
artikkel 28 nr. 2. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med kontaktlæreren/lærerne til 
eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsetiltak. Foreldrene 
skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. 
 

De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens 
rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, noe som krever 
skriftlighet, begrunnelse og klagerett. 

Rektors bortvisning av en elev fra skolen vil kreve et enkeltvedtak. Avgjørelse om bortvising av en 
elev for opptil to klokketimer skal på den annen side ikke regnes som et enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

§7 IKRAFTSETTELSE 

Ordensreglementet revideres hvert skoleår i mars / april. Ordensreglementet endres ved behov, og 

etter at brukerorgan og organisasjoner har fått mulighet til å uttale seg. Ved event endringer av 

skolereglement, trer det nye reglementet i kraft når nytt skoleår begynner i august. 

 

Vedlegg: 

Skikk og bruk ved Åse skole. 

 


