
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift til Ordensreglement jf. Opplæringsloven §9A-10 

1. Formål og virkeområde  

  

Ordens- og oppførselsreglementet gjelder for skolen samt barn innenfor 

skolefritidsordningen. Elever innen voksenopplæringstiltak er unntatt.   

  

Skolen er en lærings- og arbeidsplass for både barn, unge og voksne. Alle er ansvarlige for 

hvordan hverdagen fungerer på skolen og sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å 

ivareta elevenes psykososiale miljø iht. Opplæringslovens §9A. Reglementet skal informere 

elever og foreldre om elevens rettigheter og plikter, samt skolens reaksjonsmåter ved brudd 

på ordens- og oppførselsreglementet.  

  

Ordens- og oppførselsreglementet gjelder i undervisningslokaler, fellesrom, uteområde, på 

skolevei (buss), turer i skolens regi og når elevene har undervisning andre steder enn på 

skolens område. Videre vil ordens- og oppførselsreglementet også kunne bli aktuelt dersom 

det skjer uønskede forhold utenfor skoletiden som innvirker på elevenes læringsmiljø. 

Aktuelle saker i denne forbindelse kan være mobbing via mobil eller nettbaserte løsninger.  

  

Om vurdering  

Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, 

skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om elevens orden og oppførsel. Elevene 

skal ha vurdering i orden og oppførsel i hele skoleløpet – fra 1. til 10.trinn. På ungdomstrinnet 

skal elevene ha vurdering med karakter i orden og oppførsel i tillegg til vurdering uten 

karakter. Det henvises til forskrift til oppl § 3-5 og 3-6.  

 

I følge opplæringsloven § 2-9 skal det klargjøres hva som er ønsket atferd og hva som er 

uønsket atferd. Forskrift til opplæringsloven § 3-5 omhandler grunnlaget for vurdering i orden 

og oppførsel, og dette skal fremgå av ordensreglementet. I § 3-5 er det angitt hvilken atferd 

som er grunnlag for vurdering i oppførsel. Hvilken atferd som er uønsket bør relateres bl.a. til 

Opplæringsloven § 9a-3 som omhandler krenkende ord og handlinger. Det vises også i denne 

sammenheng til rundskriv fra Utdanningsdirektoratet nr. 1-2010.  

  

 2. Elevenes rettigheter og plikter  

  

Vegårshei skule skal være preget av læring, samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. 

Ordens- og oppførselsreglementet er et virkemiddel for å oppnå dette samt sikre et godt 

lærings- og psykososialt arbeidsmiljø for både barn og voksne. Skoleeier tilstreber også at 

skolen har et forsvarlig psykososialt miljø iht. Opplæringsloven kap. 9A, og at personalet har 

en omforent og enhetlig forståelse av ordens- og oppførselsreglementets innhold og 

anvendelse, slik at alle elever får en lik og rettferdig behandling.   
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Som elev har du krav på:  

• et trygt og godt lærings- og skolemiljø  

• at alle behandler deg på en ordentlig måte  

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

• å slippe fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing  

  

Som elev har du plikt til å:  

• arbeide for et godt lærings- og skolemiljø  

• behandle alle på en ordentlig måte  

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

• ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt  

  

Regler for orden og oppførsel:  

Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte.   

  

Det innebærer å:  

• bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø  

• behandle medelever, ansatte og andre du møter i skolehverdagen med respekt uansett 

nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell legning o.a.  

• vise respekt for undervisningen og gjøre sitt til å holde arbeidsro i klassen  

• møte presis til timer og avtaler  

• gjøre skolearbeidet til avtalt tid  

• holde god orden  

• gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig  

• ta godt vare på alt som tilhører skolen og andre elever, både ute og inne 

• ha mobiltelefonen avslått og innelåst i skolens mobilhotell i skoletiden 

• behandle pent skolebøker og annet undervisningsmateriell  

• ta godt vare på personlige eiendeler og så langt som mulig unngå å ta verdisaker med 

på skolen. Skolen er ikke ansvarlig for elevenes elektroniske utstyr eller andre 

personlige eiendeler. Elever på u-trinnet skriver kontrakt med skolen vedrørende pc  

    

Dette er ikke tillatt:  

• å mobbe, snakke nedsettende eller uttrykke rasistiske holdninger overfor andre – 

skolen har nulltoleranse for mobbing og krenkelser  

• å oppbevare og bruke farlige gjenstander  

• å forlate skolens område  

• å oppbevare eller bruke rusmidler, som alkohol, snus og tobakk o.a.   

• å utøve hærverk på skolebygg og inventar, samt skolens og andres eiendeler  

• å bruke mobiltelefon i skoletiden. Mobiltelefonen skal være avslått og innelåst i 

skolens mobilhotell  

• å kaste snøball - bortsett fra på blink  

• å sykle i skolegården uten planlagte aktiviteter fra skolens side  

• å bruke skateboard, sparkesykkel eller lignende farkoster uten bruk av hjelm  

• å medbringe godteri og brus  
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Fravær  

Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt 

som mulig. Ugyldig fravær vektlegges når ordenskarakteren settes. Elevens foresatte skal 

varsles ved ugyldig fravær.  

 

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker,  

jf. Opplæringsloven §2-11.  

  

3. Sanksjoner  

  

Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen 

reagerer. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet.  

  

Bryter du ordens- og oppførselsreglene kan det føre til:  

• muntlig irettesettelse fra lærer og/eller samtale med inspektør eller rektor   

• muntlig melding til foreldre / foresatte   

• skriftlig irettesettelse / advarsel   

• mobiltelefonen kan inndras dersom den misbrukes. Den gis tilbake etter skoletid.  

• skateboard, sparkesykkel og lignende kan inndras om påbudet om hjelm ikke 

overholdes 

• elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg, eventuelt utbedre 

skader når dette står i rimelig forhold til overtredelsen  

• bortvisning fra skolen, jf. opplæringsloven §9A-11 

a) Elever fra 1.- 7. klasse kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og 

resten av dagen. Foreldrene til elevene på 1.-7.trinn skal varsles før bortvisning 

blir satt i verk.  

b) Ved bruk av vold, trusler, særlig provoserende adferd eller grove brudd på 

ordensreglementet kan elever fra 8. -10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i 

inntil tre dager.   

• farlige gjenstander som kniver, fyrstikker og lightere beslaglegges og leveres tilbake 

til foresatte samme dag 

• ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt 

sanksjoner etter ordens– og oppførselsreglementet, også bli erstatningsansvarlig 

(skadeerstatningsloven § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter 

skadeerstatningsloven § 1-2) for inntil kr 5000,-  

• overføring til en annen gruppe eller klasse. Foresatte varsles.  

• grove brudd ved bruk av skolens IKT-utstyr kan medføre at eleven blir utestengt fra 

bruk av IKT-utstyr i en periode fastsatt av skolen   

• forhold som strider mot norsk lov vil normalt bli anmeldt  

  

Dersom det vurderes nedsatt orden - og oppførsels karakter skal dette varsles skriftlig til 

hjemmet før fastsettelse av standpunktkarakter. Dersom skolen vurderer bortvisning, skal 

skolen før vedtaket i samråd med eleven, læreren og foresatte vurdere å bruke andre hjelpe- 

eller refsingstiltak, jf. Opplæringsloven § 9A-11.  
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Eleven kan politianmeldes ved brudd på norsk lov, som for eksempel ved grovt hærverk, 

trusler og vold mot enkeltpersoner, rasistisk adferd, oppbevaring/bruk av kniv eller andre 

farlige gjenstander og ved mistanke om oppbevaring, medbringelse og/eller bruk av 

rusmidler.   

  

Ugyldig fravær  

Dersom eleven kommer for sent gjentatte ganger, eller er ulovlig borte fra skolen, vil 

hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken. De tiltakene som iverksettes, må ses i 

sammenheng med årsaken og hvor hyppig dette forekommer. Foresatte skal involveres når 

fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring. Foresatte må også informeres 

om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1.  

Ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.  

  

Annet fravær  

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er skolefaglig forsvarlig, kan 

rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Sammenhengende fravær ut 

over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolen. Hjemmene må i størst mulig grad 

planlegge reiser og lignende slik at skoleåret ikke reduseres og læringsarbeidet svekkes. Stort 

fravær kan medføre at skolen ikke kan gi halvårsvurdering med karakter eller 

standpunktkarakter.  

  

Mobbing og voldelig atferd  

Vold og trusler om vold skal ikke aksepteres på Vegårshei skule. Mobbing er fysisk og/eller 

psykiske angrep over tid som er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Skolen har en 

handlingsplan som omhandler elevenes psykososiale miljø etter kapittel 9a i 

Opplæringsloven.  

 

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisning/skolen.  

Bortvisningens lengde er avhengig av alder, og følger av opplæringsloven § 9A-11. 

Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet av skolen. Elever som utøver 

vold og trusler, mobber, krenker, trakasserer med mer, vil kunne få nedsatt 

oppførselskarakter.  

 

Farlige gjenstander  

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve 

skade på andre, eller andre gjenstander som brukes på en farlig måte. Farlige gjenstander kan 

beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander skal overleveres politiet. Andre beslaglagte 

gjenstander overleveres til elevens foresatte. I tilfeller hvor elever har med farlige gjenstander 

eller bruker gjenstander på en farlig/truende måte, vil dette kunne medføre nedsatt 

oppførselskarakter.  

  

Rusmidler  

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, 

snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. Skolen beslaglegger 

rusmidler som medbringes til skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til 

elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.  
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Røyking, snusing og bruk av rusmidler kan føre til nedsatt karakter i orden. Ved stadig 

gjentakelse vil det kunne medføre nedsatt oppførselskarakter.  

  

Hærverk  

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 

erstatningskrav, jf. skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Det samme gjelder ved tap eller 

ødeleggelse av bøker og annet utstyr.  

  

IKT-utstyr  

Mobiltelefon, kamera, internett, nettbrett, smarttelefon, PC og lignende IKT-utstyret som 

er plassert på skolen skal behandles pent.  

 

IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal som hovedregel brukes til skolerelaterte oppgaver. I 

skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende kun 

brukes etter avtale med skolen, og rektor vedtar regler for bruk. Skolen skal være varsom med 

å la elevene ta med privat utstyr på skolen siden foresattes forsikring ikke gjelder på skolen.  

Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på 

ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut 

enkeltpersoner eller grupper.  

 

Digital mobbing skal ikke forekomme, uavhengig om det skjer gjennom eget eller 

kommunens IKT-utstyr.  

 

Brukernavn og passord skal holdes hemmelig, og skal kun anvendes av den aktuelle eleven. 

Elever kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr. Installasjon av 

programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk, skal 

ikke forekomme.  

 

Eleven plikter å gjøre så godt hun/han kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende 

programvare inn i kommunens IKT-utstyr.  

 

Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunens IKT-utstyr. Eleven 

plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film 

eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger. Eleven må få samtykke fra 

medelever (over 15 år)/foresatte (under 15 år) til å legge ut bilder, lyd og video av dem. 

Regler som brytes får konsekvenser etter punkt 4 i ordensreglementet.  

 

 

Fusk  

Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement, og kan få 

konsekvenser for elevenes karakterer i oppførsel.  

 

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en 

prøvesituasjon, anses som fusk. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid som 

innleveres som eget produkt. Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert.  

Konsekvensen av dette vil bli svekket vurderingsgrunnlag. Elever på ungdomstrinnet skal 

varsles om muligheten for ikke å få halvårsvurdering/sluttvurdering. Eksamen i et fag kan 

annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om 



Side 6 av 7 

 

 

 

 

 

annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen er 

et enkeltvedtak og kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre 

eksamen på eksamensdagen.  

 

Straffbare forhold  

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan skolen be om politiets bistand til å 

gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, 

trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på 

grunn av religion eller livssyn o.l. Elevens foresatte varsles samtidig som politiet anmodes om 

bistand. Dokumentasjon om skolens håndtering av saken legges i elevens mappe i Public 360.  

  

Enkeltvedtak  

En beslutning om å vise bort en elev for en hel dag eller flere dager vil være å forstå som et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke 

være enkeltvedtak.  

  

4. Saksbehandling og vedtak ved tiltak og sanksjoner  

  

Skolen plikter i sin saksbehandling å påse at saken er så godt belyst som mulig, og 

avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Eleven 

har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller 

vedtak fattes. I alvorlige saker skal også foresatte kontaktes.  

   

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som bortvisning, skal 

enkeltvedtak fattes etter forvaltningslovens kapittel 2. Eleven og foresatte skal ha rett til å 

uttale seg før vedtak fattes, og barnets beste skal tas med i vurderingen.  

  

Enkeltvedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven §28. Fristen for å klage er  

3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jf. forvaltningsloven  

§29. En eventuell klage skal rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen 

finner og ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt til 

Fylkesmannen i Agder som er endelig klageinstans.  

  

Det er bare den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan 

refses. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  

 

5. Ikraftsettelse og kunngjøring  

  

Ordensreglementet trer i kraft 1. november 2017  

  

Ordensreglementet gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets 

begynnelse. Det skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens og kommunens nettsider.   
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6. Revisjon  

  

Revisjon:      Ved behov  

Kunngjøring:  Skriftlig utsendelse til elever og foresatte i løpet av de første 2 

ukene etter skolestart på høsten.  

Revisjonsansvarlig:   Rektor  

 

Gjeldende fra og med: 1. august 2019  

  

  

Revisjonsskjema      

Revisjonsdato  Hvem  Hva er revidert  Utført og sendt  

02. 10. 2017  Rektor  Planen er laget etter lovendring i  

Opplæringslovens kap 9A, 01.08.2017  

  

 Mai 2019  Rektor Ordensreglementet er revidert og sendes på 

høring til elevråd, samarbeidsutvalg og 

skoleeier.  

Endringer berører bruk av mobiltelefon i 

skoletiden. 

 Ingunn Lund 

 Juni 2019    Vedtatt i kommunestyret   

        

        

        

        

  

  

 

 

Vegårshei, juni 2019  

 

  

Ingunn Lund  

Rektor/enhetsleder  

Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring.  

   

  

  

  


