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FORSKRIFT OM ORDENSREGLER FOR  

ORKDALSSKOLEN 

 
 

 

Innledning  

Ordensreglementet for grunnskolene i Orkdal er hjemlet i Opplæringsloven § 9 A-10.  

Ordensreglene legges til grunn for karakter i orden og oppførsel på ungdomstrinnet. 

 

§ 1. Formål  

Ordensreglementet skal gi klare rammer for å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene.  

 

§ 2. Virkeområde  

Ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Orkdal kommune.  

Ordensreglene gjelder på skolen, på vei til og fra skolen og på andre arenaer der skolen har 

ansvar for elevenes aktivitet. 

 

§ 3. Orden og oppførsel  

 

1. DU HAR RETT TIL  

a. Å føle deg trygg på skolen og på vei til og fra skolen.  

b. Å bli behandlet høflig og med respekt av medelever og 

ansatte. 

c. Å være i et godt læringsmiljø med arbeidsro, inkludering og 

fellesskap.  

 



 

 

 

2. DU HAR PLIKT TIL:   

 Å være høflig og ærlig, ha god folkeskikk og vise respekt for alle 

 Å være inkluderende og tolerant  

 Å ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt 

 Å møte tidsnok og forberedt til undervisningen, levere pålagt skolearbeid i rett tid 

og ha bøker og skrivesaker i orden 

 Å holde deg innenfor trinnets uteområde i skoletiden og bidra til positiv 

friminuttaktivitet 

 Å ta vare på bygninger, inventar og skolemateriell, samt holde skolen og skolens 

område reint og ryddig 

 Å rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte 

 Å følge skolens og klassens regler 

 

3. Rusmidler  

Det er forbudt å være ruset, bruke oppbevare om omsette tobakk, snus, alkohol, narkotika 

eller andre rusmidler. Forbudet gjelder på skolens område og på skolens arrangement.  

4. Mobiltelefoner og andre private elektroniske kommunikasjonsmidler skal ikke brukes og 

skal være avslått og ute av syne i skoletida, hvis de ikke er en del av et 

undervisningsopplegg.  

 

 

§ 4. Tiltak / sanksjoner ved brudd på ordensreglene  

 

1. Elever som bryter ordensreglene får tilsnakk, irettesetting, gode råd og veiledning for å 

unngå å bryte reglene igjen. Ved grove brudd på reglene skal kontaktlærer eller rektor 

alltid underrette foresatte muntlig eller med skriftlig melding. Ved gjentatte brudd på 

reglene skal lærer i samarbeid med foreldre, rektor og evt. andre sette inn ytterligere tiltak, 

f.eks. tap av privilegier, for å hjelpe eleven til en ønsket atferd og ivareta elevenes rett til 

et trygt og godt skolemiljø. Eleven som det rettes tiltak mot, har krav på å få gi uttrykk for 

sitt syn på saken.  

2. Gjensitting kan være en sanksjon for ivareta de andre elevenes trygghet.  

3. Skolen har rett til å inndra gjenstander som brukes på en forstyrrende eller farlig måte.  

4. Eleven gis anledning til å utbedre skader eleven selv har gjort dersom dette anses 

hensiktsmessig. 

5. Bortvisning 

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på 

ordensreglementet, kan elever bortvises:  

 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager  

 1.-7. klassetrinn vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen  

Rektor vedtar bortvisning etter å ha hørt eleven muntlig og undersøkt saken. Før det blir 

gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak.  

6. Midlertidig eller permanent skolebytte.  

I henhold til opplæringsloven § 8-1, 3. avsnitt, kan en elev flyttes til en annen skole når 

hensynet til de andre elevene tilsier det. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal 

en ha prøvd andre tiltak. Kommunalsjefen fatter vedtak i slike saker. 

7. Straffbare forhold.  



 

 

Dersom det foreligger mistanke om grove og straffbare forhold, skal skolen be om 

politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig 

som politiet. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet. 

 

§ 5 Saksbehandling  

Generelt  

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 9 A-10, 

samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved 

enkeltvedtak. 

 

Kunngjøring  

Reglementet for orden og oppførsel gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert 

år ved skoleårets begynnelse. 

 

§ 6 Annet  

Skolen har ikke erstatningsansvar for private gjenstander som tas med på skolen. 

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom eller andres utstyr, kan eleven bli 

erstatningsansvarlig etter Lov om skadeserstatning § 1.1. Foreldre er pliktig til å erstatte skade 

etter Lov om skadeserstatning § 1-2, med inntil 5.000 kroner.   

 

 

 


