
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Forskrift om 

ORDENSREGLEMENT FOR KOMMUNALE GRUNNSKOLER I EIGERSUND 
KOMMUNE 

 
  

1. HJEMMEL 

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Eigersund er fastsatt av 
Kommunalsjef for kultur og oppvekst med hjemmel i opplæringsloven § 9A-10, vedtak i 
levekårsutvalgets vedtak dato. 
 

2. FORMÅL 

 

Eigersundskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og 
ansatte. 

 Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, samarbeid, forutsigbarhet og 
medansvar for å sikre og utvikle et positivt og godt læringsmiljø i skolene.  

 Ordensreglementet tar som utgangspunkt at alle elevene bidrar med sine ressurser til å nå 
målsetningen om et trygt og godt skolesamfunn for alle. 

 Ordensreglementet skal også være et felles verktøy for Eigersundskolen for å ha en mest 
mulig lik saksbehandling. Videre skal det inneholde et felles sett med sanksjoner som i størst 
mulig grad vil fremme en likhet blant skolene med hensyn til tiltak og andre reaksjonsformer. 

3. VIRKEOMRÅDE 

 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden. Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og 
under alle arrangement i skolens regi utenfor skoletiden. Det er laget eget ordensreglement for SFO. 

 

3-1. Skolenes eget ordensreglement 

 

I tillegg til felles ordensreglement for Eigersundskolen, skal den enkelte skole utarbeide et eget 
reglement for trivsel, orden og atferd.  

Dette reglementet skal sikre at spesielle forhold ved den enkelte skole kommer med. Den enkelte 
skoles ordensreglement skal særlig fokusere på rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes 
psykososiale skolemiljø, jmf. Opplæringslovens § 9A-10. 

 

Alle rådsorgan på skolen skal delta i utarbeidelsen av eget ordensreglement. Skolens 
samarbeidsutvalg vedtar dette. Ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i opplæringsloven og den 
felles kommunale forskrift ha forrang framfor skolenes eget reglement. Sentralt regelverk og 
kommunal forskrift skal være utgangspunkt for skolenes eget ordensreglement. 

4. ANSVAR 

 4-1. Generelt ansvar for elever, ansatte og foreldre 

Både elever, ansatte og foreldre har ansvar for å skape et godt skolemiljø. Viktigst er det at 
alle bryr seg om hverandre, oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med 
respekt, og tar avstand fra mobbing, diskriminering, vold og hærverk. 

 



     4-2. Spesielt ansvar for de ansatte 

4-2-1. Opplysningsplikt 

Rektor har, sammen med kontaktlærerne, ansvar for at ordensreglene gjøres kjent for 
elever og foreldre hvert år ved skoleårets begynnelse. Ordensreglementet tas opp som 
tema med elevene innen utgangen av august hvert skoleår og på første foreldremøte hver 
høst. 

 

4-2-2. Aktivitetsplikt 

De ansattes aktivitetsplikt følger av opplæringslovens § 9A-4: 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og 

godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering 

og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om 

eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal 

varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, 

skal skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 

eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 

undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for 

elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det 

stå 

 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføring av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 

femte ledd. 

Aktivitetsplikten er skjerpet dersom en som arbeider ved skolen, krenker en elev, jf. 

opplæringslova § 9A-5. 



5. ELEVENES GENERELLE RETTIGHETER OG PLIKTER 

Som elev har du rett til: 

 et skolemiljø som gir deg trygghet og sosial tilhørighet 

 å bli hørt i saker som gjelder ditt eget forhold til skolen 

 å få forklare deg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner 

 
Som elev har du plikt til: 

 å følge allment aksepterte normer for atferd 

 å følge ordensreglementet 

 å rette deg etter anvisninger og pålegg fra rektor, lærere eller andre som 
arbeider ved skolen 

 

6. REGLER FOR ORDEN OG ATFERD 

Elevene i Eigersundskolen skal 

 

 Ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, 
rasisme eller utestenging på skolen eller skoleveien  

 Ikke ta med gjenstander som kan skade personer, bygning eller inventar på skolen  

 Ikke være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, 
alkohol, narkotika, eller andre rusmidler på skolens område eller arrangementer i 
skolens regi. 

 bidra til et godt lærings- og skolemiljø hvor en viser respekt for undervisningen 

 delta i undervisningen i den form den er gitt,  

 bidra til å holde arbeidsro i timene og følge gjeldende regler i prøve- og 
undervisningssituasjoner 

 møte presis til undervisning, gjøre og levere skolearbeid til avtalt tid 

 ha tillatelse fra lærer for å fotografere og ta lydopptak i skoletiden 

 holde god orden, og bidra til å holde skolens område rent og ryddig 

 ta godt vare på sine personlige eiendeler 

 ta godt vare på skolens bygg, inventar, lærebøker,  

 ha mobiltelefoner, smartklokker og andre elektroniske enheter avslått i 
undervisningstiden, med mindre de er tillatt brukt i undervisningsøyemed. 

 
7. GENERELT OM BRUK AV TILTAK 

Brudd på ordensreglementet kan følges opp på ulike måter, dels vurdert etter 
ordensbruddets alvorlighetsgrad, dels vurdert etter gjentakelseshyppighet, og dels etter 
elevens forutsetninger. Ofte kan det være tilstrekkelig med uformelt tilsnakk, en eller 
flere ekstra veiledningssamtaler med eleven som ledd i den løpende 
underveisvurderingen av elevens orden og atferd, eller hyppigere kontakt med elevens 
foreldre enn minstekravet. 
 
I andre tilfeller kan skolen finne det nødvendig med bruk av ulike sanksjoner. Det er 
kun tiltak som beskrevet i § 7.1 som kan anvendes. Kollektiv straff, fysisk straff eller 
krenkende straff skal ikke benyttes. Se likevel §7-2 om fysisk inngripen for å stoppe en 
hendelse. 
 

 

 



 

7- 1 Mulige sanksjoner 

 

1. Muntlig irettesettelse/Skriftlig irettesettelse/advarsel 

2. Kontakte hjemmet og involvere foresatte 

3. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 
eiendeler  

4. Erstatningsansvar 

5. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 
lærer/rektor, og/eller utføring av pålagte oppgaver.  

6. Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte, 
og/eller andre gjenstander som ikke skal være med på skolen.  

7. Bortvisning fra klasse/gruppe for inntil 2 klokketimer etter lærers avgjørelse (skolen 
har som ellers ansvar for nødvendig tilsyn med eleven) 

8. Bortvisning fra skolen resten av dagen (barnetrinnet) eller inntil 3 dager 
(ungdomstrinnet) etter rektors avgjørelse 

9. Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter 

10. Midlertidig eller permanent klassebytte 

11. Midlertidig eller permanent skolebytte (Oppl.loven § 8-1) 

12. Nedsatt karakter i orden og/eller atferd dersom foresatte på forhånd er varslet, jfr. 
Forskrift til opplæringsloven §3-5 til § 3-7  

13. Anmeldelse av straffbare forhold 

7- 2 Bruk av fysisk makt for å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. 

Ansatte har plikt til å prøve å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. Så sant det er 
forsvarlig, skal den ansatte gripe inn umiddelbart, og om nødvendig med mild fysisk 
makt. Den fysiske makten må ikke ha karakter av straff mot enkeltelev(er).  

  

7- 3 Ugyldig fravær 

Elevene har plikt til å møte presis til undervisningen og plikt til å delta i undervisningen i den 
form den er gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når 
ordenskarakteren fastsettes. 

  

7- 4 Fusk 

Dersom eleven har fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert. På ungdomstrinnet gis 
dårligste karakter som følge av fusk. Elevene på ungdomstrinnet skal informeres om 
muligheten for ikke å få terminkarakter. 

For fusk eller forsøk på fusk på eksamen, vises det til eget eksamensreglement. 

  

  

8 VURDERING I ORDEN OG ATFERD 

 

Regler for karakter i orden og atferd er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-9. 

Karakteren i orden og atferd skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en 
eller flere regler i felles ordensreglement, eller den enkelte skoles eventuelle 
tilleggsreglement. 

I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er 
snakk om enkelthendelse. 



  

Dersom det er tvil om en elev på grunn av stort fravær eller andre særlige grunner kan få 
standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller atferd, må eleven og foreldrene 
få skriftlig varsel. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold, slik at bedre orden eller atferd kan 
påvirke karakteren. 

  

9 POLITIANMELDELSE OG STRAFFBARE FORHOLD 

 

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. 
Foresatte skal, dersom det er mulig, varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om 
bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. 

  

Skade på skolens eiendom vil kunne bli politianmeldt. Rektor kan straks melde fra om 
forholdet til politiet, men formell politianmeldelse leveres av kommunen i henhold til 
kommunens delegeringsreglement. 

  

Straffbare forhold mot person anmeldes som hovedregel av den som er utsatt for forholdet – 
den fornærmede. 

  

9- 1 Undersøkelse 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av regler knyttet til ulovlige/farlige gjenstander 
eller rusmidler og tobakk, kan skolens ledelse foreta undersøkelse i garderobeskap og 
bokskap som disponeres av elevene. 

  

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av regler knyttet til ulovlige/farlige gjenstander 
eller rusmidler og tobakk, kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta 
kontroll av lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning 
til å være tilstede ved en eventuell kontroll. 

  

9- 2 Nødverge 

Når det i akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det være 
nødvendig å stanse eleven, evt. skille eleven fra resten av gruppen og plassere eleven i et 
eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av minst en voksen. Når et slikt 
tiltak blir satt i verk, skal en straks melde fra til rektor og til foreldrene.  

  

9- 3 Erstatning 

I tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, kan eleven bli erstatningsansvarlig etter 
erstatningsrettslige regler. Foreldrene kan bli erstatningsansvarlige for skade voldt forsettelig 
eller uaktsomt av deres barn med inntil 5.000,- for hver enkelt skadevolding, 

jf. skadeserstatningsloven § 1-2. 

  

10 SAKSBEHANDLINGSREGLER VED SANKSJONER 

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven. I den grad 
avgjørelsen om å ilegge en sanksjon regnes som et enkeltvedtak følges 
saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kap III – VI. 

  

Dette innebærer blant annet at: 



 Elevens foreldre skal varsles før vedtak treffes og gis mulighet til å uttale seg innen 
en nærmere angitt frist. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. 

 Skolen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den skal 
påse at elever har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å 
danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. 

 Enkeltvedtak skal være skriftlig og begrunnes. Vedtaket skal kunne påklages og må 
således ha opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere 
fremgangsmåte ved klage. 

  

Avgjørelser om følgende sanksjoner skal alltid nedfelles i form av enkeltvedtak: 

  

10- 1 Bortvisning 

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet, kan elever på 1.-7. trinn vises bort 
fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på 8.-10. trinn kan vises 
bort fra undervisningen i inntil tre dager, se opplæringsloven § 2-10 og § 2-9 fjerde ledd. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort 
vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert andre 
hjelpe- og refsingstiltak. 

  

Foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1-7. trinn, 
og før bortvisning for hele dager på 8.-10. trinn. 

  

10- 2 Skolebytte 

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen 
skole enn den skolen eleven har rett til å gå på.  

Når det er nødvendig, kan eleven flyttes til en skole utenfor kommunen, men ikke slik at 
eleven må flyttes ut av hjemmet eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang, se 
opplæringsloven § 8-1 tredje ledd. 

 

Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal skolen ha prøvd andre tiltak. 

Foresatte til elevene skal varsles om at skolebytte vurderes og gis mulighet til å uttale seg 
innen en nærmere angitt frist. 

Vedtak om overflytting til annen skole fattes av rådmannen, og ikke av rektor ved den enkelte 
skole. 

  

  

11  IKRAFTTREDELSE 

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. 

Reglementet for orden og atferd, både den felles kommunale forskriften og eventuelt den 
enkelte skoles eget utfyllende reglement, gjøres kjent for elever, foreldre og ansatte hvert år 
ved skoleårets begynnelse.  

Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole.  

Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider. 
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