Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Stange
Det er fastsatt i opplæringsloven §9A-10 at kommunen skal gi forskrift om
ordensreglement. Ordensreglementet skal sees i sammenheng med Stange kommunes plan

«Trygt og godt skolemiljø» som beskriver hvordan grunnskolene i Stange skal arbeide for å
sikre et trygt og godt skolemiljø. I Stangeskolen er det nulltoleranse mot mobbing, vold,
diskriminering og trakassering, og også mot mindre alvorlige krenkelser. Skolen skal gjøre alle
ansatte, elever og foreldre kjent med ordensreglementet. Felles forskrift om ordensreglement
suppleres med ordens/trivselsregler tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole.
§ 9 A-10.Ordensreglement
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og
fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole.
Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov
eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak
som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast.
Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere
fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven
rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.
1. Formål
Stangeskolen skal preges av et godt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene
lærer å se seg selv som medansvarlige. Stangeskolen skal utvikle inkluderende fellesskap som
fremmer helse, trivsel og læring. Reglementet skal bidra til å fremme god orden, gode
arbeidsvaner og et godt og læringsfremmende skolemiljø. Reglementet er retningsgivende
for vurdering i orden og oppførsel.
2. Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for alle de kommunale grunnskolene i Stange. Ordensreglementet
gjelder ved alle aktiviteter i skolens regi på og utenfor skolens område og på skoleveien. I
tillegg til kommunal forskrift om ordensreglementet utarbeider den enkelte skole regler
tilpasset de lokale forhold. Lokale skoleregler, f.eks. nettvettregler og trivselsregler må være
innenfor rammen av den kommunale forskriften. Rektor fastsetter lokale ordensregler
etter drøfting i skolens rådsorganer.
3. Rettigheter og plikter
Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel
og læring. (Opplæringsloven §9A-2) Elevene har rett til å bli behandlet med respekt og
omtanke, og skal behandle medelever og voksne med respekt og omtanke. Mobbing eller
krenkende atferd aksepteres ikke. Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er
grunnlaget for empati og vennskap. Alle skal lære å samarbeide og fungere sammen med
andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar. Elevene skal lære å opptre

ansvarlig i og utenfor skolen. Elever og foresatte har også selv et ansvar for å bidra til et godt
fellesskap og miljø.
4. Orden
Elevene i Stangeskolen skal:
 Møte presis til timer og avtaler
 Møte forberedt til opplæringen
 Gjøre skolearbeid til avtalt tid
 Ha med nødvendig utstyr
 Holde orden med skolesaker/utstyr
 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne
5. Fravær
Elever, foresatte og ansatte ved skolen skal arbeide aktivt for å redusere fravær. Elevene har
plikt til å møte presis og delta i undervisningen. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet
og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt
på enkelthendelser.
Foreldre/foresatte gir beskjed så snart som mulig første fraværsdag. Det skal opplyses om
varighet og årsak til fraværet.
Elever som uteblir fra enkelttimer eller deler av skoledagen får registrert fravær.
6. Oppførsel
Elevene i Stangeskolen skal:



Vise hensyn og respekt for medelever, ansatte og andre som de møter i
skolehverdagen samt skolens og andres eiendeler
Bidra til godt læringsmiljø og arbeidsro

Elevene i Stangeskolen skal ikke:









Utsette medelever eller voksne i skolemiljøet for krenkende ord eller handlinger som
mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, rasisme, trakassering eller
utestenging på skolen, skoleveien eller i digitale rom
Fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer
Ha med eller benytte gjenstander som kan skade personer, bygning eller inventar på
skolens område. Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander
overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foresatte
etter skoletid.
Forlate skolens område uten tillatelse
Bruke tobakk, snus eller e-sigaretter
Ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre 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.
7. Sanksjoner
Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal kunne forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor
skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på
ordensreglene. Det er ikke anledning til å iverksette sanksjoner utover sanksjoner beskrevet i
forskriften, hverken for tiltak i det felles ordensreglementet for Stangeskolen eller for de
lokale ordensreglene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Kollektive
sanksjoner kan ikke benyttes.
Brudd på ordensreglene kan medføre følgende konsekvenser alt etter sakens alvor:







•




Muntlig og/eller skriftlig irettesettelse
Muntlig og/eller skriftlig melding til foreldre/foresatte
Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte.
Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte
Skolen skal beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og
alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til
politiet
Pålegg om oppgaver for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
(rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre
et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av
bøker og annet utstyr, jf. skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2
Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med
lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
Bortvisning
For grunnskolene i Stange gjelder:
 Skolene gis anledning til å ha regler om bortvisning av elever som alvorlig eller
flere ganger bryter ordensreglementet
 Bortvisning er enkeltvedtak
 Eleven og de foresatte skal som hovedregel ha mulighet til å uttale seg før
bortvisningen og foreldre/foresatte bør hente eleven på skolen dersom eleven
vises hjem
 Elever på 8-10 klassetrinn kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager
 Elever på 5-7 klassetrinn kan vises bort for enkelttimer eller for resten av dagen
 For elever på 1-4 trinn bør bortvisning ikke nyttes
 Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg og en skal ha
vurdert å bruke andre hjelpetiltak og konsekvenser.



Bortvisning kan få konsekvens for vurdering, med og uten karakter i orden eller
oppførsel ved gjentatte regelbrudd. JF forskrift til oppl.loven §3-5 til 3-7. Ved særlig
grove enkelthendelser kan også karakter settes ned.
 I helt spesielle tilfeller kan kommunen vedta et midlertidig eller permanent
skolebytte (opplæringsloven § 3- 5)
 Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være
den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse.
Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.
 Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets
bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som
politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om
at det er søkt politiets bistand.
8. Saksbehandling
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven herunder kapittel III og kapittel VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelser skal
følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:
 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes
på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 Før alle typer alvorlige tiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor
den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en
person. Alle vedtak skal begrunnes.
 Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med
mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved
enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis
skriftlig.
 Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har
fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak
iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste
foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.
9. Ikrafttredelse
 Ordensreglementet erstatter «Forskrift for ordensreglement for grunnskolene i Stange
- 2010» og gjøres gjeldende fra 01.08.21
 Ordensreglementet, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever,
foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Reglementet
skal være tilgjengelig på kommunens nettsider.

