FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR
GRUNNSKOLENE I MIDT-TELEMARK KOMMUNE
Forskrift om ordensreglementet er fastsatt av kommunestyret i Midt-Telemark den xx.xx.xx med
hjemmel i Opplæringsloven §2-9.
1 Formål
• Ordens- og oppførselsreglementet skal medvirke til at alle elever i Midt-Telemark kommune
skal oppleve læring, trivsel, respekt og toleranse.
• Reglementet skal sammen med Opplæringslovens kapittel 9A i størst mulig grad sikre et godt
og trygt psykososialt læringsmiljø for elevene.
• Skolene i Midt-Telemark kan utforme ordens- og oppførselsreglementet slik lokale behov og
ønsker tilsier. Disse må likevel være i tråd med den gjeldende kommunale forskriften.
2 Virkeområde
• Reglementet gjelder i skoletiden for elever i Midt-Telemark kommune, og på arrangementer
med direkte tilknytning til skolen. Ordens- og oppførselsreglementet gjelder også på vei til
og fra skolen. (NOU 1995:18, pkt. 30.2.2)
• For SFO og leksehjelp gjelder egne regler, jfr. Opplæringsloven §9A-1.
• Opptreden utenfor skoletiden, som har tilstrekkelig tilknytning til skolen og skolemiljøet, kan
være brudd på disse reglene.
3 Elevenes rettigheter – se punkt 7 - 8
4 Elevenes plikter
– se punkt 5 - 6
5 Orden
Elever i Midt-Telemark skal:
•
•
•
•

møte presis på skolen og til undervisningen
ha skolesakene i orden
ha med nødvendige læremidler og utstyr
gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid

Elever som kommer mer enn 20 minutter for sent får en times fravær. Skolene skal ha et system for å
registrere elevenes tilstedeværelse jfr. forskrift til Opplæringsloven §3-39. Skolene kan ha egne
retningslinjer for hvor og hvordan elevene forholder seg ved forsentkomming eller fravær.
6 Oppførsel
Elever i Midt-Telemark skal:
•
•
•
•
•
•
•

være hyggelige og høflige mot hverandre og mot skolens ansatte
være rolige i timene
ikke banne eller bruke annet grovt språk
ikke mobbe eller på annen måte krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
ikke opptre slik at noen kan føle seg utsatt for rasisme, seksuell trakassering, sjikane på
grunn av religion, livssyn, legning eller utseende
ikke ta bilder eller filmopptak av andre elever eller ansatte uten eksplisitt samtykke fra
vedkommende
ikke publisere bilder eller film av andre elever eller ansatte uten eksplisitt samtykke fra
vedkommende

•
•
•
•
•
•

ikke publisere tekst, bilder eller film som i form eller innhold kan virke krenkende eller på
annen måte fremstille andre på en negativ måte
ikke være voldelig eller true med vold
vise respekt for skolens og andres eiendeler og eiendom
være på skolen og delta i undervisningen hele dagen
ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler
ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolen, skolens område eller på skolens
arrangementer

Skolene kan benytte egne regler/presiseringer for bruk av mobiler, IKT-utstyr, «nettvett», opptreden
på turer o.l. Disse reglene må være i tråd med den gjeldende kommunale forskriften om ordens- og
oppførselsreglement.
7 Sanksjoner
Elevene i Midt-Telemark skal behandles med respekt og omtanke. De skal få hjelp til å håndtere
konflikter med andre elever og med skolen. Elevene skal få konstruktive tilbakemeldinger på egen
oppførsel og orden, og de skal i størst mulig grad oppleve skolehverdagen som trygg og meningsfull.
Når elever likevel må pålegges sanksjoner fra skolen er følgende sanksjoner tillatt:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Muntlig eller skriftlig advarsel
Anmerkning
Midlertidig inndragning av gjenstander
Midlertidige begrensninger i tilgang til digitale enheter og digitale nettverk på skolen
Midlertidig innskrenket tilgang til for eksempel gymsal, kantine eller bibliotek
Eleven gis mulighet til å utbedre skader eller andre forhold som eleven er skyld i
Gjensitting etter skoletid
Eleven vises bort fra undervisningen (jfr. Opplæringslovens §9A-11)
o Skolene v/rektor kan delegere myndighet til lærere om bortvisning fra en
undervisningsøkt, begrenset oppad til to klokketimer.
Skolebytte (jfr. Opplæringslovens §8-1)
Nedsatt karakter i orden eller oppførsel ved særlig grove eller klanderverdige
enkelthendelser

Kun de elever som har brutt ordens- og oppførselsreglementet kan ilegges sanksjoner. Rektor, eller
dennes stedfortreder, kan ilegge sanksjoner. Det skal være et direkte og rimelig forhold mellom
bruddet på ordens- og oppførselsreglementet og den / de sanksjoner som pålegges.
8 Saksbehandling
Før sanksjoner settes inn skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg overfor den som tar
avgjørelsen. Skolen skal, på mest hensiktsmessige måte, informere foresatte om hendelser og
iverksatte sanksjoner.
Ved mer inngripende sanksjoner skal elev og foresatte ha en reell klagemulighet før iverksetting.
Dette gjelder spesielt bortvisning og skolebytte. Klage kan skje skriftlig eller muntlig. Skolen må
nedtegne muntlige klager skriftlig, jfr. Fvl §32. Bortvisning eller skolebytte krever at skolen gjør
enkeltvedtak jfr. Fvl §2. Skolen skal på hensiktsmessig måte dokumentere alle sanksjoner som er
iverksatt.
For saker som gjelder brudd på Opplæringslovens kap. 9A om psykososialt miljø gjelder egne rutiner
for saksbehandling og sanksjoner.

9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.03.2020.

