
               Sand skole 

                 -et godt sted å være for å lære - 

 

 

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE  
 

Drøftet og vedtatt i samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg oktober 2015 

 
Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode 

arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes helse. Skolens visjon er sentral i reglementet;  

Sand skole – et godt stede å være for å lære, og skal sikre en trygg og forutsigbar hverdag for alle 

involverte parter. Det er viktig å bevare skolens materielle og fysiske miljø. 

Forskriftet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav, 

reaksjonsmåter og skolens plikter. 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden på skolens område, og ved ekskursjoner, turer og 

arrangement i skolens regi. Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes 

årlig i skolens organer. 

 

Som elev har du både rettigheter og plikter: 

 

Dine rettigheter: 

 at alle behandler deg på en ordentlig måte og som et likeverdig menneske 

 Undervisningen skal være tilpasset ditt nivå så langt skolen evner. Undervisning og 

skolemateriell skal være gratis. 

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

 arbeidsro 

 et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.loven 

 §9a-1) (viser til skolens beredskapsplan mot mobbing) 

 medbestemmelse gjennom klasseråd, elevråd og samarbeids-/ skolemiljøutvalg 
 

Dine plikter: 

 behandle andre på en ordentlig måte og som likeverdige mennesker 

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

 det er ulovlig å plage eller mobbe noen, både fysisk, psykisk eller verbalt. Unngå 

 grovt snakk, voldsom lek, slåssing eller forstyrrelse av andres lek. Si fra til lærer, rektor, 

 helsesøster, foresatte eller annen voksenperson dersom du eller noen andre på skolen 

 blir plaget eller mobbet. 

 være med på arbeidet med å skape et godt lærings- og skolemiljø 

 møte presis, ha med det du trenger, holde arbeidsro og gjøre skolearbeidet til avtalt tid 

 holde skolens område rent og ryddig. 

 ta godt vare på utstyr som tilhører skolen, både ute og inne. Ta spesielt godt vare på 

 skolebøker og annet undervisningsmateriell. 

 bruke innesko inne i bygningen, utesko skal plasseres i egen hylle eller på anvist 

 plass. Yttertøy oppbevares i gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I tillegg gjelder disse reglene i ordensreglementet: 

 

1. Det er forbudt å bruke, omsette, oppbevare eller motta tobakk (også snus og skrå), alkohol  

eller andre rusmidler på skolen eller ved arrangement som skolen er ansvarlig for eller som 

gjennomføres på skolens område. Dette gjelder også på ekskursjoner, skoleturer og 

elevkvelder (Oppl.loven §9-5) Skolens område og parkeringsplass er lovpålagt røykfri, noe 

som gjelder både voksne og barn – hele døgnet. 

 

2. Det er ulovlig å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv 

eller andre. Du plikter også å si fra dersom du får kjennskap til at noen av dine medelever er 

 i besittelse av slike ”redskaper”. Våpenliknende leker tar vi heller ikke med til skolen 

 (Forskrift til oppl.loven § 12-1 bokstav d) I de tilfeller hvor kniv inngår i undervisningen, er 

dette tillatt etter instruks fra lærer. 

 

3.  Skolens datamaskiner skal bare brukes i faglig sammenheng.  

Privat/egen Pc/Ipad er tillatt etter avtale. Ved bruk av data er det viktig at du forholder deg til 

reglene presentert i «Godt å vite» for databruk ved Sand skole.  

 

4. Elever kan reservere seg mot å fotograferes eller filmes i skoletida.  Alle elever/foresatte 

skriver under et samtykkeskjema fra «Godt å vite». 

 

5. Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i undervisningstiden er ikke tillatt annet 

enn ved avtale med lærer. Dersom mobiltelefon medbringes, skal den oppbevares i 

mobilhotell på klasserommet alle undervisningstimer og i 1. friminutt. I 2 friminutt kan 

elevene ta mobil med seg ut. Denne ordningen evalueres og evt. Justeres juni 2016 i SU 

Elever på småtrinnet og mellomtrinnet har ikke lov til å ha med telefon. Unntak om 

enkeltganger kan avtales med kontaktlærer. 

 

6. Innlevering av andres arbeid som sitt eget (plagiat) eller juks/forsøk på juks (på prøver) er  

ikke tillatt. Dette gjelder også tekster/bilder funnet på internett. De delene av teksten som er 

kopiert må merkes med kildehenvisning. 

 

7. Elever skal oppholde seg på skolens område i skoletida. Dersom en elev skal forlate 

skolens område i skoletida, må det foreligge melding fra en foresatte. Hvis de forlater 

skolens område uten tillatelse, kan dette medføre at de ikke er under skolens ansvar eller 

forsikringsordning. 

 

8. Dyr kan ikke tas med til skolen eller til arrangement i skolens regi. 

 

9. Godterier eller brus kan bare nytes etter nærmere avtale. Dersom det  

ikke forstyrrer undervisningen, er tyggegummi tillatt på u-trinnet. Energidrikk er ikke tillatt. 

 

10 Vær presis til timer og avtaler. Ved fravær eller forseintkomming må mobilskolemelding gis 

fra foresatte om dette. Melding må gis også dersom hjemmearbeid ikke er gjort i tide, det 

samme hvis du ikke skal delta i kroppsøving/ svømming. Dersom du ikke skal delta i 

kroppsøving/ svømming, skal du holde deg i ro på anvist plass (iht. Brannforskrifter). 

 

11. Barneskoleelever skal være ute i friminuttene. 



Ungdomstrinnet har gjennom elevrådet anledning til å søke rektor om å være inne i         

friminuttene fra 1. november til 1. april. 

Elevene på barnetrinnet + ungdomstrinnet må holde seg til sin del av skolen. Møter mellom 

barne- og ungdomsskoleelever må skje på plassen ute mellom områdene. 

 

12. Du må ikke utsette noen for unødig fare. Å kaste snøball på godkjent blink er lov. Sykling i 

skoletida er kun tillatt i undervisningsøyemed. Det er et foreldreansvar å påse at sykkelen er 

i forskriftsmessig stand og at eleven bruker sykkelhjelm/sikkerhetsutstyr. (Forskrift til 

oppl.loven § 12-1 bokstav d). 

 

13. Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt, sjikane på grunn av religion, livssyn eller 

 seksuell trakassering er ikke tillatt. 

 

14. Du plikter å rette deg etter beskjeder fra lærere og andre voksne på skolen. 

Skolens ordensreglement og sanksjonsmuligheter gjelder også på skoleveien og skolebussen 

(Udir-3-2009, kap 11: Oppl.loven kap. 9a, som gir elevane rett til eit godt fysisk og 

psykososialt miljø, gjeld også på skolevegen.) 

  

 

Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglementet 
 

Det hender at ikke alle klarer å oppføre seg slik de bør. Skolen kan derfor bli nødt til å reagere 

med forskjellige sanksjoner ved brudd på skolens ordensreglement. 

Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det 

ilegges nye sanksjoner. 

 

1.  Brudd på reglene kan medføre følgende tiltak 

 

1. Muntlig irettesettelse fra den voksne som oppdager regelbruddet. Meldes skriftlig til  

 kontaktlærer. 

 

2. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte, ved kontaktlærer. 

 

3. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte ved skolens ledelse. 

 

4. Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi. Tiltaket fattes i enkeltvedtak av rektor. 

 

5. Overføring til annen gruppe/alternativt tilbud innenfor skolens rammer. Tiltaket fattes i  

 enkeltvedtak av rektor. 

 

6. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor  

 og/eller utføring av pålagte oppgaver. Tiltaket fattes i enkeltvedtak av rektor. 

 

7. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler  

 (rydde søppel, vaske gulv, fjerne skriblerier osv). Tiltaket fattes i enkeltvedtak av rektor. 

 

8. Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller lengre tid.  

Forstyrrende gjenstander fås tilbake etter skoletid. Farlige gjenstander blir vurdert overlatt til 

politiet.  



Mobiltelefon: Inndras 1. gang og leveres tilbake etter endt skoledag. Ved gjentatte 

regelbrudd må telefonen hentes av foresatt i skoletida. 

 

9. Fratakelse av retten til å bruke skolens datamaskiner og/eller internett på skolen for et  

 nærmere angitt tidsrom, fattes i enkeltvedtak av rektor. 

 

10. Inndragning av godterier og brus/leskedrikk, av lærer/ansvarlig voksen til stede. 

 

11. Melding hjem/ringe hjem selv og fortelle om regelbruddet. 

 

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden og 

oppførsel. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av eleven må ikke nyttes. (Jfr. 

opplæringsloven § 2 –9 lov om nødverge) 

2. Kontroll av overtramp på reglementet 

 

Med grunnlag i de alminnelige bestemmelsene om nødrett og nødverge jf § 3, pkt 3 og pkt 4 

kan skolens ledelse foreta en ransaking av elevene og av elevenes eiendeler. 

Foresatte skal i slike tilfeller varsles. 

 

3. Sanksjoner 

 

Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor 

den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg foresatte 

eller en myndig person i foresattes sted. 

 

4. Straffbare forhold 

 

Straffbare forhold som skjer i skoletiden vil meldes politiet ved skolens rektor. Det vil også 

sendes bekymringsmelding til barnevernet automatisk i slike tilfeller. Foresatte skal i slike 

tilfeller varsles. 

Straffbare forhold defineres ut fra straffelovens rammer. Her er det viktig at det utøves skjønn, 

hvor elevens alder og kognitive utviklingsnivå tas med i vurderingen. Bortfall av sanksjoner 

bør likevel ikke være en konsekvens av dette. 

 

5. Erstatningsansvar 

 

Ifølge lov om skadeserstatning § 1-2 p.2, er foresatte erstatningspliktige for skade som deres 

barn har utført. Foresatte skal i slike tilfeller varsles. Skolebøker og annet 

undervisningsmateriell som ødelegges skal erstattes. 

 

6. I særskilt alvorlige tilfeller kan lov om nødverge benyttes. 

 

7. Utvisning 

 

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

ordensreglementet, kan elever på ungdomstrinnet vises bort fra undervisningen i inntil tre dager.  

Bortvisning av elever på barnetrinnet kan iverksettes for resten av en skoledag. Rektor vedtar 

bortvisning. Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for hele dager, jf opplæringsloven § 2-

10. 



Lærer har mulighet til å bortvise elever fra enkelttimer. Elever skal ikke bortvises eller sendes ut fra 

time uten tilsyn. 

 

8. Flytting av elev til annen skole. 

 

”Når omsynet til dei andre elevene tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein 

annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort 

vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak”, jf opplæringslovens § 8-1, 3. avsnitt. 

Rådmannen v/kommunalsjefen tar avgjørelse i slike saker. 

 

9. Foreldretilstedeværelse kan kreves i de tilfeller hvor elever ikke retter seg etter tilsnakk og 

regler. 

 

Det kan ikke nyttes andre  sanksjoner enn de som er hjemlet i ordensreglementet.  Sanksjoner skal 

rettes mot den elev som har brutt reglene. 

Varsling om mulig sanksjon, og uttalelse fra eleven, kan gis muntlig og direkte på stedet. 

 

 

Rettigheter og plikter for elever og foreldre 

 
Foresatte plikter å melde fra til skolen om elevers fravær via «mobilskole» så raskt som mulig. Ved 

sykdom utover 3 dager tas kontakt med kontaktlærer.  

 

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to  

uker. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i 

permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den alminnelige undervisningen etter at 

permisjonstiden er ute(Jfr. Opplæringsloven § 2 – 11) 

Elever som tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har etter søknad rett til å 

være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager. (Jfr. Opplæringsloven § 

2 – 11) 

Skolen er ikke erstatningspliktig for personlige eiendeler medbrakt på skolen. 

Eleven er forsikret mot personskade i skoletida, alle arrangement i skolens regi og ved reise 

til/fra skolen. (Jfr. Forsikringsavtale mellom kommunen og det til enhver tid gjeldende 

forsikringsselskap.) 

 

 

  



ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE 

KORTVERSJON 
 

 Alle behandler hverandre på en ordentlig måte, som likeverdige mennesker, lar hverandres 

eiendeler være i fred og gir hverandre nødvendig arbeidsro 

 Du retter deg etter beskjeder fra lærere og andre voksne på skolen. 

 Du har krav på undervisning tilpasset ditt nivå så langt skolen evner, gratis undervisning og 

 skolemateriell 

 Du skal ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt. Unngå grovt 

snakk, voldsom lek, slåssing eller forstyrrelse av andres lek. Si fra til lærer, rektor, 

helsesøster, foresatte eller annen voksenperson dersom du eller noen andre på skolen blir 

plaget eller mobbet. 

 Ha med det du trenger til undervisningen, hold arbeidsro og gjør skolearbeidet til avtalt tid 

 Vær presis til timer og avtaler.  

 Bidra til å holde skolens område rent og ryddig. 

 Ta godt vare på utstyr som tilhører skolen, både ute og inne. Ta spesielt godt vare på 

skolebøker og annet undervisningsmateriell. 

 Bruk innesko inne i bygningen. Yttertøy skal oppbevares i gangen i timene. 

 Det er forbudt å bruke, omsette, oppbevare eller motta tobakk, snus, skrå, alkohol eller andre 

rusmidler på skolen eller ved arrangement hvor skolen er ansvarlig.  

 Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en 

selv eller andre. I de tilfeller hvor kniv inngår i undervisningen, er dette tillatt etter instruks 

fra lærer. 

 Skolens datamaskiner og nettbrett skal bare brukes i faglig sammenheng.  

Privat/egen pc/nettbrett er tillatt etter avtale. Ved bruk av data er det viktig at du forholder 

deg til reglene presentert i «Godt å vite» for databruk ved Sand skole.  

 Bruk av mobiltelefon eller andre forstyrrende gjenstander i undervisningstiden er ikke tillatt.  

 Elever på barnetrinnet har ikke lov til å ha med telefon. Elever på ungdomstrinnet tillates 

bruk av mobiltelefon i friminuttene. Unntak kan avtales med kontaktlærer. 

 Det er ikke tillatt å forlate skolens område i skoletida, uten etter skriftlig tillatelse fra en av 

skolens lærere. 

 Godterier, brus o.l. er ikke tillatt. Ved spesielle anledninger kan tillatelse bli gitt og foresatte 

får da beskjed fra kontaktlærer. 

 Du må ikke utsette noen for unødig fare. Å kaste snøball på  blink er lov i angitte områder. 

 Sykling i skoletida er kun tillatt i undervisningsøyemed. 

 Rasistiske utsagn og handlinger, sjikane på grunn av religion eller livssyn eller seksuell 

trakassering er ikke tillatt 

 Skolens ordensreglement og sanksjonsmuligheter gjelder også på skoleveien og skolebussen 


