
 

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Agdenes Kommune  
 

Innledning  

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring 

(opplæringslova), samt vedtak i HOL 23.05.2017, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for 

skolene i Agdenes. 

 

§ 1 Formål 

I samarbeid og forståing med heimen kan skolen bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø.  

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen. For å fremme slike 

verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer.  Elevene skal 

selv ta del i å skape en god skole. Kapittel 9a i opplæringsloven viser både til elevenes rett til et godt 

fysisk og psykososialt miljø, og til at elevene skal engasjeres i arbeidet for helse, miljø og trygghet på 

skolen. 

 

§ 2 Virkeområde 

Ordensreglementet omfatter begge grunnskolene. Reglementet kan ikke fravikes. 

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet 

gjelder også skoleveien.  

 

 

§ 3 Generell orden og oppførsel 

Som elev har du både rettigheter og plikter: 

 

1. Du har krav på:  

 at alle behandler deg på en ordentlig måte  

 at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred  

 at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing  

 at du får et godt lærings- og skolemiljø  

 at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing 

 

2. Du har plikt til å:  

 behandle andre på en ordentlig måte  

 vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred  

 ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt  

 arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 

 Møte forberedt (ha gjort lekser), presist, holde arbeidsro og ha med nødvendig utstyr 

 Oppholde deg på skolens område, så fremt annet ikke er bestemt 

 Leverer underskrifter, infoskriv o.l. innen en uke 

 Følge til en hver tid gjeldene regler, for ulike skoleaktiviteter 

 Å følgene skolens regler om oppholdssted i friminuttene 

 

 

3. Mobbing, trakassering og voldelig adferd  

 Mobbing, fysiske og/eller psykiske angrep rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte er 

ikke lov. Forskjellsbehandling/ekskludering, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn, 

etnisitet eller religiøs overbevisning er ikke tillatt 
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4. Farlige gjenstander og rusmidler 

 Det er ikke tillatt å ta med kniv/våpen eller andre farlige gjenstander på skolen, eller naturtro 

kopier av slike. Det er ikke lov å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse 

av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler 

 

5. Juks  

 Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor selv fastsette at 

arbeidet annulleres og/eller benytte annet refselsestiltak 

 

 

6. Bruk av privat IKT-utstyr/mobiltelefon  

Privat IKT-utstyr/mobiltelefon skal være avslått i undervisningstiden. Lærer ved den enkelte 

skole kan tillate bruk av privat IKT-utstyr/mob tlf. i undervisningstiden når dette skjer i 

undervisningsrelatert sammenheng. 

 

Dersom eleven bryter regelen for bruk av privat IKT-utstyr/mobiltelefon, kan privat IKT-

utstyr/mobiltelefon inndras for resten av undervisningstimen. Ved gjentatte brudd på regelen, 

kan rektor inndra privat IKT-utstyr/mobiltelefon for en hel dag.  

 

Ved alvorlige brudd på regelen, eksempelvis fotografering eller videoopptak av krenkende art, 

og/eller publisering skal rektor vurdere politianmeldelse.  

 

 

§ 4 Sanksjoner - tiltak ved brudd på ordensreglene 

1. Kontroll  

 Ved skjellig grunn til mistanke kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes 

eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. 

garderobeskap, bokskap og lignende 

 

2. Refselsestiltak  

 Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig.  

 

3. Straffbare forhold  

Dersom det foreligger mistanke om grove og straffbare forhold, skal skolen be om politiets 

bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet. 

Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.  

 

4. Erstatningsansvar  

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom eller medelever/ansattes utstyr kan 

eleven bli erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningslovens § 1-1. Foreldre er 

erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr 5000. Det samme 

gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.  
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5. Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:  

a) Muntlig irettesettelse  

b) Muntlig melding til foreldre/foresatte 

c) Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

d) Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde 

søppel, fjerne tagging, vaske o.l.) 

e) Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid m/foresatt 

f) Utestenging av enkeltelever fra spesielle arrangementer, aktiviteter/skoleturer og verv 

g) Individuelt undervisningsopplegg 

h) Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. 

Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte. Ulovlige gjenstander og 

rusmidler overleveres politiet. 

i) Bortvising 

 

 

6. Bortvisning:  

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på 

ordensreglementet, kan elever bortvises: 

*8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager 

*1.-7. klassetrinn vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen 

 

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 hjelpe- eller refselsestiltak. 

 

Foreldre/foresatte til elevene 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. 

 

7. Flytting av elev til annen skole  

«Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole 

enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein 

elev, skal ein ha prøvd andre tiltak», jf. opplæringslovens § 8-1, 3 avsnitt. 

Rådmannen tar avgjørelse i slike saker. 

 

8. Ugyldig fravær  

Dersom eleven er borte fra skolen kontakter skolen hjemmet inne rimelig tid og samme dag, jfr. 

skolenes rutiner 

 

9. Karakter i orden og oppførsel  

 Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en 

eller flere regler i dette ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt 

grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse jf. forskrift til 

opplæringsloven § 3-5. 
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§ 8 Saksbehandling 

1. Generelt  

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, samt 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak. 

 

2. Kunngjøring  

Reglementet for orden og oppførsel, gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert 

år ved skoleårets begynnelse. 

 

§ 9 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft 01.august 2017. 

 

 

 

 

§ 10 Lokale trivselsregler  

Forskrift om Ordensreglement utdypes gjennom skolens egne trivselsregler, som evalueres og justeres 

årlig, ved skoleslutt. Evalueringen gjøres i samarbeid med brukerorganisasjonene; elevråd, 

foreldreutvalget og samarbeidsutvalget. Rektor beslutter endringene.  
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