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ORDENSREGLEMENT VED SKOLENE I OS KOMMUNE, VEDTATT 25.10.2019
A. Innledning
Med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 har Oppvekstsjefen fastsatt forskrift om felles ordensreglement
for skolene i Os kommune.
§1 Formål
Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev, og retningslinjer for
sanksjoner og vurdering av karakter i orden og oppførsel. Reglementet skal bidra til å skape trygge
rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging
av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne.
§2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for eleven. Skolen har ansvar for elevene på skolens
område, det betyr alle undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og når skolen har undervisning på
andre steder enn skolens område som for eksempel under turer og ekskursjoner, samt når
undervisningen foregår til andre tider enn normal skoledag, dvs. fra kl.08.45/09.00 (Dalsbygda
skole/Os skole) til kl. 14.35.
Os kommunes forskrift om ordensreglement kan ikke fravikes. Ordensreglementet skal også gjelde på
skolevei/ skolebuss. For eksempel vil mobbing og andre krenkelser begått på skolevei/ skolebuss
kunne sanksjoneres etter ordensreglementet.
B. Regler og sanksjoner
§ 3 Elevenes rettigheter
Som elev ved skolene i Os har jeg rett til å
● føle meg trygg på skoleveien og på skolen
● ikke bli mobbet eller krenket, jfr. Opplæringsloven §9a-3
● ha det jeg eier i fred
● få hjelp av de voksne når jeg trenger det
● få arbeidsro i timene
● bli respektert for mine politiske og religiøse meninger
● gå i sentrum i langfri når jeg er elev på 10. trinn under forutsetning av at jeg viser god
oppførsel. Mine foreldre må samtykke i at jeg kan gå i sentrum i matfriminuttet, og de tar over
ansvaret for meg mens jeg er utenfor skolens område.
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§ 4 Orden
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å
● møte presis og opplagt på skolen og til undervisningen
● ha skolesakene i orden og ha med nødvendige læremidler og utstyr
● gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
● være på anvist sted på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
● spise til angitt sted og tid
§5 Oppførsel
Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å
● være hyggelige og høflige mot hverandre
● være rolig i timene og holde seg i ro og følge ordensreglementet
● ikke banne eller bruke annet grovt, krenkende eller rasistisk språk
● ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt. Digitale krenkelser
begått utenom skoletid vil kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement.
● ikke være voldelig eller komme med trusler
● vise respekt for skolens eller andres eiendeler
● sykle, bruke skateboard, rulleskøyter eller lignende, kaste snøball og spille ball kun på anviste
plasser. Ved pålagte sykkelaktiviteter i skoletida/ skolens regi er det påbudt med hjelm.
● ikke ha med eller bruke godteri, tyggegummi eller brus på skolen om ikke annet er avtalt.
● Ikke bruke utesko inne
● ikke røyke, snuse, benytte seg av eller være påvirket av rusmidler
● ikke ha med farlige gjenstander eller våpen.
Spesielt vedr. bruk av mobiltelefon i skoletida
Vanlig praksis er at mobilene samles inn ved skolestart, oppbevares på et trygt sted og deles ut igjen
ved skoleslutt. Det kvitteres for inn- og utlevering.
●
●
●
●

Den enkelte lærer kan i løpet av skoledagen dele ut mobilene til elevene dersom de skal
brukes i undervisningssammenheng.
Tilbakelevering av mobiler før skoledagens slutt kan også gjøres av rent praktiske årsaker.
Det er ikke tillatt å ta bilder, ta opp film eller lyd uten spesiell tillatelse.
Det er opp til skolen v/rektor ved den enkelte skole å bestemme om elevene får bruke mobil
i skoletida.

Friminutt
Regler om hvor eleven skal oppholde seg i friminuttene avtales på den enkelte skole.
§ 6 Sanksjoner
Konsekvenser og tiltak er hjemlet i Opplæringsloven §§ 3-5 (Grunnlaget for vurdering i orden og
oppførsel), 3-15 (Halvårsvurdering i orden og oppførsel), 2-10 (Bortvisning) og i Lov om
skadeserstatning §§ 1-1 (Barns ansvar) og 1-2 (Foreldres ansvar mv.).
Elevene og de foresatte må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd. Alle tiltak skal
være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere. Tiltak skal stå
i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet. Elevenes alder og forutsetninger for å forstå egne
handlinger skal tas i betraktning når tiltak vurderes.
Brudd på ordensreglementet skal løses på lavest mulig nivå. Når det gjelder saksgang og sanksjoner
knyttet opp mot mobbing og andre former for krenkende adferd henvises det til skolenes tiltaksplan
mot mobbing. Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller “ondsinnet” adferd fra en eller flere rettet
mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en
ubehagelig måte er også mobbing. Krenkelser vil være ord og handlinger som ikke er regelmessige
eller ondsinnende, men som kan oppleves sterkt krenkende for den eleven som blir utsatt for det.
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Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev (f.eks. en som mobber medelever) i særlige
tilfeller flyttes til en annen skole uten foreldrenes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en
elev, skal en ha prøvd andre tiltak (jfr Opplæringsloven § 8-1, siste ledd). Rådmann/Oppvekstsjef tar
avgjørelse i slike saker i samråd med rektor ved den enkelte skole.
Skolene i Os vil normalt kunne benytte følgende sanksjoner:
● pålegg om oppgaver for å rette opp skader påført skolens eiendom eller eiendeler
● ved påført skade gjelder alminnelige erstatningsrettslige regler, jfr. Lov om skadeserstatning,
med inntil kr. 5000 for hver enkelt skadevolding. Ved skade på privat eiendom gjelder
privatrettslige sanksjoner.
● muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer og/ eller rektor
● bortvisning fra undervisning: 1.-7. trinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen, 8.10.trinn i inntil 3 dager. Rektor avgjør etter å ha rådført seg med lærerne til eleven, jf
opplæringsloven § 2-10. Foresatte skal varsles om bortvisningen. Rektor kan delegere
bortvisningsmyndighet til lærere. Disse kan da bortvise elever for maksimalt to timer av egen
undervisning
● midlertidig inndragelse av ulovlige gjenstander, også mobiltelefon, nettbrett o.l.
Mobiltelefoner/ nettbrett vil oppbevares på sikkert sted og utleveres ved skoledagens slutt.
Andre ulovlige gjenstander kan bli overlevert til enten foreldre/ foresatte eller politiet. Lærer
kan midlertidig inndra gjenstander som brukes til å forstyrre undervisningen eller plage andre
● straffbare forhold ut over ordensreglementet som skjer på skolens område, eller under
aktiviteter i regi av skolen, meldes til politiet av rådmann/oppvekstsjef
● merknad i halvårsvurderingen av orden og oppførsel
● nedsatt karakter i orden og oppførsel
C. Saksbehandling
§ 7 Saksbehandling
Den enkelte skole må påse at ordensreglementet er kjent for elever, foresatte og ansatte.
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven, forvaltningsloven og
de alminnelige retningslinjer for god forvaltningsskikk. Dette vil også omfatte reglene om samarbeid
med hjemmet i forskrift til opplæringsloven. Foresatte har klagerett i de tilfeller sanksjoner medfører
enkeltvedtak.
§ 8 Ikrafttredelse
Ordensreglementet er vedtatt og trer i kraft 25.10.19.
Annet:
1. Foreldre/foresatte kvitterer for at de har lest og satt seg inn i skolens reglement og forplikter
seg til å samarbeide med skolen i arbeidet med at ordensreglementet overholdes via skolens
digitale meldebok.
2. Foreldre til elever på 10. trinn skriver under på/samtykker via skolens digitale meldebok, at
deres elev får forlate skolens område i matfriminuttet, og at det da er foreldrene som har
ansvaret for elevene mens de er utenfor skolens område.
Med hilsen
Martin Løvø
virksomhetsleder
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