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Forskrift om ordensreglement for skolene i Hasvik kommune 
 

§ 1. Hjemmel 

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61om grunnskolen og den videregående opplæringen 

(opplæringslova) §§ 2-9 og 3-7, med vedtak i kommunestyret, (sak 489/16), fastsettes forskrift 

om felles ordensreglement for skolene i Hasvik. Samtidig oppheves forskrift av 20.06.10. 

 

§ 2. Formål 

Skolene i Hasvik kommune skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. 

Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen, og for å sikre at 

skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å 

gjøre en god jobb. 

 

§ 3. Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder alle grunnskolene i Hasvik kommune. Ordensreglementet gjelder 

alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også på skoleveien 

og for SFO. 

 

Ordensreglementet må ses i sammenheng med Hasvik kommunes og Hasvik-skolenes «Plan 

for et godt psykososialt miljø». Planen skal sikre at elevene ikke blir utsatt for krenkende ord 

eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestengning. Planen gir 

skolen føringer for arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering, samt hvordan drive et 

kontinuerlig og systematisk arbeid. 

 

Ordensreglementet må også sees i sammenheng med Hasvik kommunes «Retningslinjer for 

elevfravær». 

 

Skolen plikter å gjøre ansatte, elever og foreldre/foresatte kjent med dette ordensreglementet 

hvert år ved skoleårets begynnelse. 

 

§ 4. Elevens rettigheter 

Du har krav på: 

 At alle behandler deg på en ordentlig måte 

 At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred 

 Å være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/ mobbing/vold. Skolene skal 

behandle meldinger om mobbing og krenkende adferd ihht.  «Plan for et godt psykososialt 

miljø» 

 At du får et godt lærings- og skolemiljø 

 At lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing                                            

 

§ 5. Elevens plikter 

Du har plikt til å: 

 Behandle andre på en ordentlig måte 

 Vise andre respekt og la deres eiendeler være i fred 

 Ta vare på alt som tilhører skolen  

 Arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 
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§ 6. Regler for orden 

God orden kjennetegnes ved at eleven: 

 har med bøker og utstyr i henhold til elevens timeplan/ukeplan 

 tar vare på og holder orden i bøker og utstyr   

 kommer til timene og avtaler til rett tid. Viser til Hasvik kommunes «Retningslinjer for 

behandling av elevfravær» ved høyt fravær og/eller ugyldig fravær. 

 tar imot informasjon og beskjeder fra lærer 

 viser god arbeidsinnsats 

 gjør hjemmearbeid/lekser til rett tid 

 

§ 7. Regler for oppførsel 

God oppførsel kjennetegnes ved at eleven: 

 viser arbeidsro for egen og andres læring 

 er snill med medelever; er hjelpsom, viser hensyn, venter på tur og ikke holder noen 

utenfor 

 viser respekt for medelever, lærere og andre ansatte ved skolen; er ærlig og tar imot og 

retter seg etter beskjeder 

 snakker med medelever når det oppstår et problem, evt. tar kontakt med en voksen, 

fremfor å rope, bruke ufint språk eller utøve vold 

 tar vare på skolebygg og inventar 

 bruker sykkelhjelm ved sykling i skoletida 

 oppholder seg på skolens område i skoletida, dersom ikke annet er avtalt 

 kaster snøball på blink og ikke på hverandre  

 ut fra pedagogiske hensyn ikke bruker plagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt. 

Det er behov for kommunikasjon mellom elev og lærer for å gi eleven et forsvarlig 

opplæringstilbud. 

 ikke bruker mobiltelefon eller andre kommunikative gjenstander i skoletida og har disse 

avslått, dersom ikke annet er avtalt (f.eks. ved klasseturer, leirskole o.l.) 

 ikke bruker symboler for rusmidler eller andre symboler som kan virke støtende. Dette 

gjelder klær, smykker, plakater, bøker o.a. 

 ikke jukser eller forsøker å jukse i forbindelse med skolearbeid 

 ikke mobber eller utøver krenkende adferd eller vold 

 ikke har med seg og/eller nyter godteri og brus, dersom ikke annet er avtalt (f.eks. ved 

tilstelninger som juleavslutning o.l.) 

 ikke har med seg skadelige eller farlige gjenstander på skolen, som f.eks. kniv og våpen 

 ikke er ruset, bruker eller er i besittelse av tobakk (snus/skrå), e-sigaretter, alkohol, 

narkotika eller andre rusmidler 

 

 

§ 8. Sanksjoner 

 

Bare den/de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd kan få sanksjoner. Kollektiv 

avstraffelse er ikke tillatt.  

 

Gjentatte brudd på ordensreglementet eller enkelthendelse som ansees som særlig 

klandreverdig/grov, kan føre til nedsatt vurdering og/eller karakter i orden og/eller oppførsel 
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Før alvorlig refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å få forklare seg muntlig overfor 

den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person. 

 

   

Skolen kan ikke benytte andre sanksjoner enn de som er omtalt i dette reglementet. 

 

Skolene vil benytte følgende sanksjoner ved regelbrudd: 

 

 muntlig irettesettelse og anmerkning 

 

 muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte 

 

 møte med skolen (kontaktlærer og/eller rektor) og foreldre/foresatte. For SFO gjelder 

et møte mellom SFO- ansatt og/eller rektor og hjemmet. 

 

 sitte for seg selv en pause og/eller gjøre ferdig skolearbeid i en pause 

 

 møte opp på skolen utenom vanlig skoletid i forbindelse med samtaler eller for å utføre 

pålagte oppgaver 

 

 ved juks kan rektor fastsette at arbeidet annulleres og/eller benytte annet tiltak 

 

 inndragning av mobiltelefoner/annet kommunikativt utstyr, godteri/brus og farlig(e)   

   gjenstand(er)  som a. hentes av foreldre/foresatte  

b. overleveres politiet 

 

 ved mobbing og krenkende adferd vises det til kommunes og skolenes «Plan for et 

godt psykososialt miljø» 

 

 pålegg om å rydde opp eller rette opp skade.  

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr, kan eleven i tillegg til 

å bli ilagt sanksjoner etter reglement, også bli erstatningsansvarlig jf. 

skadeerstatningsloven § 1. Foreldre er erstatningsansvarlig etter skadeverksloven § 1-3 

med inntil 5000 kr. Ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr gjelder det 

samme. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. 

 

 Bortvisning.  

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

brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10.klassetrinn vises bort fra 

undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra 

undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.  

Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir 

gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre tiltak. Eleven skal ha mulighet til å 

forklare seg.                                                                                                                     
 

Foreldre/foresatte til elever på 1.-7.klassetrinn skal varsles før bortvisning for resten av 

dagen iverksettes, og foreldre/foresatte til elever på 8.-10.trinn skal varsles før 

bortvisning for hele dager iverksettes.  
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I saker om bortvisning, kan rektor ved en skole delegere myndighet til lærere om 

bortvisning av elever. Delegasjon til lærer omfatter bortvisning av elev/elever fra egen 

undervisning og for ei opplæringsøkt som varer opp til to klokketimer. Dersom eleven i 

slikt tilfelle også skal bortvises for resten av dagen, må vedtak om dette gjøres av 

rektor.  

Skolen har tilsynsansvar for elever som er bortvist for ei opplæringsøkt, og rektor må i 

delegasjonsvedtaket klargjøre hvilket system skolen iverksetter for å ivareta 

tilsynsansvaret.  

 

I svært alvorlige tilfeller av brudd på ordensreglementet kan hjemsendelse / bortvisning 

fra skoletur være en reaksjon.  

 

Bortvisning er ikke en sanksjon på leksehjelp og SFO. 
 

 

 Rektor kan gjennomsøke elevens eiendeler (f.eks. sekk, veske, jakke og 

oppbevaringssteder som brukes av eleven) dersom dette kan berge liv eller hindre 

skader 
 

 

 Dersom det foreligger skjellig mistanke om straffbare forhold, skal skolens ledelse be 

om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller tiltak. Elevens foreldre/ foresatte 

skal varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal 

uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal 

meldes til politiet. Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven/foreldre/foresatte 

om forholdet skal anmeldes. 

 

 

 Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i spesielle tilfeller flyttes til en 

annen skole i kommunen. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal andre tiltak 

ha vært prøvd. Oppvekstleder tar avgjørelse i slike saker. 

 

 

§ 9. Saksbehandling 

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, samt 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


