FELLES ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I EIDSBERG
Ordensreglementer er utarbeidet etter retningslinjer fastsatt i
Opplæringsloven § 2-9 og 2-10, Arbeidsmiljøloven og Forvaltningsloven § 37 og 38

Forventninger om atferd
Elevene skal vise hensyn og respekt overfor medelever, lærere og andre ansatte ved skolen. Denne regelen
gjelder på skoleområdet, på skoleveien og i situasjoner der skolen har ansvaret for tilsyn med elevene.
Elever og ansatte i skolen har ansvar for at ingen blir mobbet.
Ved sykdom utover 3 dager skal foresatte varsle skolen.
Kniver og andre skarpe/spisse gjenstander, samt andre slags våpen som kan påføre andre skade, må ikke
kunne tas med til skolen eller skolens arrangementer.
Tobakk og rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller på arrangementer som er i skolens regi.
Skolen har anledning til å nekte elever å delta på skolens aktiviteter/ turer dersom deres deltakelse utgjør en
risiko for å ødelegge for andre.
Skolens ordensreglement:
Innenfor rammen av lov og forskrift skal skolen utarbeide utfyllende ordensregler/ trivselsregler. Slike regler
skal inneholde:

Regler for orden og atferd den tiden skolen har ansvar for elevene.

Rettigheter og plikter for elevene.
Skolens utfyllende regler/trivselsregler behandles endelig i Samarbeidsutvalget.
Permisjon fra undervisningen:
Når det er forsvarlig, kan permisjon fra pliktig opplæring etter søknad innvilges i inntil 2 uker. Vilkåret er at
foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Kontaktlærer kan gi elevpermisjon 2 dager etter søknad i meldingsbok.

Rektor kan gi elevpermisjon i inntil 10 skoledager. Foresatte søker på eget skjema.

Permisjon utover 10 dager krever at eleven meldes ut av skolen. Foresatte sender skriftlig
orientering om utmeldingen til Kultur og oppvekstkontoret.
Ved ugyldig fravær kan sanksjoner overfor eleven iverksettes (jfr. Brudd på ordensreglementet).
Ansvar og erstatning:
Eleven er selv ansvarlig for utstyr som ikke er nødvendig i opplæringen. Nærmere bestemmelser om hva
man ikke kan ta med seg på skolen finnes i skolens eget ordensreglement.
Erstatning ved ødeleggelse/tyveri av elevenes tøy/eiendeler skjer i tråd med retningslinjer vedtatt av
Hovedutvalg for undervisning.
Elever kan bli pålagt å erstatte skade som de gjør med vilje eller ved uaktsomhet. Erstatning av skade ved
uaktsomhet, bør vurderes nøye og eventuelt deles mellom elev/elever og skole.
Skoleveien:
Det forventes at elevene viser hensyn og respekt for medelever og andre på skoleveien. Dette gjelder både
for gående, syklende og for dem som kjører buss. Elever som sykler til skolen bør bruke sykkelhjelm. Skolen
anbefaler at elever bruker sykkel til skolen først i 5. klasse.

Brudd på ordensreglementet
Før tiltak eller sanksjoner settes i verk, skal eleven ha anledning til å forklare seg i saken. Reaksjonsmåten
skal stå i rimelig forhold til alvorlighetsgraden av regelbruddet og elevens alder. Skolen vurderer om kontakt
med hjemmet er påkrevet.
Eleven skal vurderes etter skolens ordensreglement (jfr. Opplæringsloven § 3-5). På ungdomstrinnet kan
dette få konsekvenser for ordens- og oppførselskarakteren.

Tiltak/ sanksjoner:
Muntlig advarsel, tap av goder, gjensitting, arbeid for å rette opp påført skade på skolens eiendom, ekstra
tilsyn, bortvisning, midlertidig eller permanent bytte av klasse/ skole og i alvorlige tilfeller politianmeldelse er
aktuelle reaksjonsformer overfor elever som viser uakseptabel atferd i skoletiden. Dette gjelder også på
skoleveien/skolebussen (jfr. retningslinjer for skoleskyss fra Østfold fylkeskommune vedtatt 2005, rev. 2009).
Hjemsendelse kan bli aktuelt som sanksjon etter uakseptabel oppførsel på turer i skolens regi.
I henhold til skadeerstatningsloven er foresatte/eleven erstatningsansvarlig med inntil kr 5000,- for hver
enkelt skade deres barn/eleven er ansvarlig for.

Bortvisning:

Elever i 8. – 10. klassetrinn som bryter ordensreglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil
3 dager.

Elever i 1. – 7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.
Når det gjelder bortvisning for resten av dagen, skal foreldrene bli varslet før det settes i gang tiltak.
Øvrige tiltak ved brudd på ordensreglementet fremkommer i skolens utfyllende ordensreglement.
For tiltak /sanksjoner gjelder forvaltningslovens regler. Rektor selv gjør vedtak etter å ha rådført seg med
elevens lærer. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det ilegges
nye sanksjoner.
Vedtatt i HOU den 08.06.11

