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Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven §§ 2 - 9, 3-7 og forskrifter til OPL §
12-1 og Lov om skadeserstatninga § 1-1 og 1-2 og er å regne som en kommunal forskrift.
Denne forskriften gjøres gjeldende for Storfjordskolene fra 01.04. 2014
Opplæringsloven § 2-9: Ordensreglement og lignende
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Reglementet
skal gi regler om rettene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen
måte. Reglementet skal inneholde regler om atferd, regler for hvilke tiltak som skal kunne
brukes mot elever som bryter reglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal
behandles.
Opplæringsloven § 1-2: Formål
Alle som er knyttet til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elever og
lærlinger kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.
Opplæringsloven § 9 a-1:
Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring
Formål
Storfjordskolene inkl. SFO, skal være et sted der alle barn og unge opplever trygghet, trivsel
og læring. Ordensreglementet som er bygd på de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
læreplaner, og er å betrakte som et rammeverk og en forskrift for skolene i Storfjord. Sammen
med høy lærerkompetanse og utvikling av sosial kompetanse hos elevene, vil det ligge til rette
for gode skolesamfunn i trygge og forutsigbare fellesskap der rammene er trygge og bygger
på et klart verdigrunnlag. Alle skoler må i tillegg ha klare rutiner for hvordan problemer med
for eksempel mobbing skal avdekkes og håndteres og følge kommunens internkontroll på
området. Ordensreglementet er en viktig del av internkontrollen og skal være tydelig med
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hensyn til hva som er akseptabel oppførsel i skolesamfunnet og hvilke følger det får å ikke
rette seg etter felles regler.
Virkeområde
Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler og SFO. I tillegg til dette felles ordensreglement
gis den enkelte skole/SFO ved skolemiljøutvalgene muligheter til å gi utfyllende interne
trivselsregler og kontrakter i den enkelte gruppe. Skolene og SFO har ansvar for elevene på
skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer. Ordensreglementet gjelder også når elevene i skolens regi er utenfor skolens område.
Ordningen gjelder også på skolebussen og på skoleveien.

REGLER FOR OPPFØRSEL
1. Krenkende ord og handlinger, mobbing
Det skal vises hensyn og respekt for andre. Derfor er det er forbudt å utøve handlinger som
fysisk og psykisk rammer medelever eller andre personer. Det er videre forbudt å bruke
bannskapsord, kalling, latterliggjøring og andre krenkende ord overfor medelever eller andre
personer. Det er ikke lov å utestenge noen. Forstyrrelse av andres lek og aktivitet er å vise
manglende respekt og hensyn.
2. Arbeidsro
Alle må holde arbeidsro i timene og vise respekt for eget og andres læringsmiljø.
3 Punktlighet
Alle skal møte presis til timer og avtaler.
4 Bruk av sykkel, rulleskøyter, rullebrett, sparkesykkel eller tilsvarende
Elever som sykler/sparker til og fra skolen må parkere syklene/sparkene. Sykler kan ikke
benyttes i friminutt med mindre det er lagt til rette for det. Det er påbudt å bruke sykkelhjelm
på skoleveien og i skoletida.
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5
5 a Skadelige gjenstander
Det er forbudt å bringe med seg på skolen gjenstander som kan egne seg for å skade andre
personer. Ulovlige gjenstander vil bli levert politiet.
5 b Godteri
Godteri kan kun tas med på skolen når det er lagt opp til det i skolens regi.
6 Fysisk orden
Alle skal bidra til å holde inne- og uteområder rent og ryddig. Skolens eiendom og utstyr skal
behandles med forsiktighet og omtanke.
7 Rusmidler
Det er forbudt å ta med eller nyte rusmidler eller tobakk, snus med mer på skolens område i
skoletida.
8. Mobiltelefon, PC og nettbrett:
Mobiltelefon, PC og nettbrett skal kun benyttes etter avtale med lærer.
B: Alle elever kan ha mobiltelefon og telefonlignende gjenstander som klokker med nett/GSM
tilgang med på skolen. Telefonen skal leveres inn på mobilhotell og oppbevares og på skolen
til skoledagens slutt. Når det gjelder bruk av internett reguleres dette av skolenes IKTreglement som gjelder elever.
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9 KONSEKVENSER, SANKSJONER OG TILTAK VED
REGELBRUDD
9.1 Elever kan bli pålagt å delta i konfliktløsningssamtale
9.2 Elever kan bli satt under forsterket inspeksjon inne eller ute.
9.3 Kontaktlærer informerer foreldre/foresatte pr. tlf eller skriftlig
9.4 Elever kan bli pålagt å kontakte foreldre/foresatte pr. tlf for å fortelle om forseelsen som
er brudd på ordensreglementet.
9.5 Gjenstander som inndras av skolen skal som hovedregel hentes av foreldre.
9.6 Nedsatt karakter i atferd for ungdomsskoleelever
9.7 Elever på 8.-10. årstrinn som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort
fra undervisninga i inntil tre dager. Elever på 1-7 årstrinn kan vises bort fra undervisninga
for enkelttimer eller for resten av dagen.. Lovhjemmel: Opplæringsloven § 2-10
9.8 I tilfeller der det blir påvist mobbeatferd som kan tilbakeføres til enkeltelev, kan denne bli
overflyttet til annen skole i kommunen.
9.9 Erstatningsplikt ved skader: Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne
kreves at eleven istandsetter, vasker eller betaler erstatning etter reglene i Skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Kommunen kan også politianmelde skade/hærverk.
9.10 Kommunen erstatter ikke klær og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i
skoletida, da eleven bringer dette med seg på eget ansvar. Skad og/eller tap må eventuelt
dekkes av elevens/de foresattes egen hjemforsikring. Når det gjelder briller som blir ødelagt i
skoletiden, gir Storfjord kommune 50 % dekning av utgiftene til reparasjon.
9.11 Som et ordensmessig tiltak kan lærer inndra mobiltelefonen fra elever som bryter
reglementet for mobiltelefonbruk. Telefonen kan ikke inndras fra eleven utover skoletiden.

10 Skolens prosedyrer for saksgang ved enkeltvedtak
Rektor gjør enkeltvedtak i saker som gjelder:
1. Bortvisning av elever. Forut før vedtaket, skal rektor rådføre seg med elevens kontaktlærer
og også ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene til barn i 1. – 7. klasse
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skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Lovhjemmel:
Opplæringsloven § 2-10
2. Tiltak for å forhindre mobbing av enkeltelev. Forut for et evt. enkeltvedtak, skal det utøves
faglig skjønn om bruk av virkemidler. Det skal gjøres på bakgrunn av grundig undersøkelse
og kartlegging av fakta. Lovhjemmel: Opl § 9 a
3. Overflytting av elever. Forut for vedtak, skal skolens plan mot mobbing følges og saken
drøftes i rektormøte og på kommunenivå.
Klageadgang: Enkeltvedtak kan påklages i hht Fvl § 28. Det skal opplyses om klageadgang
og prosedyrer i vedtaket.

11 Permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring
11.1 Skolerute. Skoleåret har 190 skoledager for elevene. Ferier og fridager blir fastlagt i
skoleruta som er en kommunal forskrift. Skoleruta gjelder for hele skoleåret og skal gjøres
kjent for alle som er berørt av den. Foreldrene må så langt råd er bruke skoleruta når de
planlegger ferie sammen med barna.
Rektor kan innvilge permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil 2 uker når det er forsvarlig
og da overtar foreldre også det skolefaglige opplæringsansvaret for eleven. Begrunnet søknad
sendes skolen i god tid på forhånd.
11.2 Fravær ut over 2 uker.
Kommunen har ikke anledning til å innvilge permisjon ut over 2 uker.
11.3 Annet.
Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirka, har etter søknad rett til å være
borte fra skolen de dagene trussamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at
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foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i
den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.
12. Forsikring
Alle elever i Storfjord kommune er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder i skoletida, på vei
til og fra skolen, i SFO og ellers der det foregår undervisning eller turer i regi av skolen.

Vedtak i Formannskapet 13.2.14:
1. Vedlagte forslag til revidert ordensreglement gjøres gjeldende for Storfjordskolene fom.
1.april 2014
2. Ordensreglementet er å regne som en lokal forskrift.
3. Ordensreglementet revideres ved behov.
4. Endringer som kommer som følge av lov- eller forskriftsendringer, skal innarbeides
administrativt
5. Skolene kan i tillegg lage egne interne trivselsregler for enkeltklasser, hovedtrinn eller for
hele skolen.
6. Pk 1 endres til: Det skal vises hensyn og respekt for andre. Derfor er det er forbudt å
utøve handlinger som fysisk og psykisk rammer medelever eller andre personer. Det er
videre forbudt å bruke bannskapsord, kalling og andre krenkende ord overfor medelever
eller andre personer. Forstyrrelse av andres lek og aktivitet er å vise manglende respekt
og hensyn.

Vedtak i Levekårsutvalget 15.11.2016:
1.Vedlagte utkast til revidert ordensreglement godkjennes med flg endringer /tilføyelse pkt 8:
- «og telefonlignende gjenstander somklokker med nett og GSM tilgang.»
2.Ordensreglementet er å regne som en lokal forskrift.
3.Ordensreglementet revideres ved behov.
4.Endringer som kommer som følge av lov- eller forskriftsendringer, skal innarbeides
administrativt.
5.Skolene kan i tillegg lage egne interne trivselsregler for enkeltklasser, hovedtrinn eller for
hele skolen.
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