Ordensreglementet er gjeldende fra 1. januar 2014
§ 1 – Formål
Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene,
fremme orden og gode arbeidsvaner og ivareta elevenes helse. Reglementet
skal bidra til å skape trygghet, trivsel, respekt og klare grenser for elevene.
Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø.
Reglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og
plikter, skolens krav og reaksjonsmåter og skolens plikter.
§ 2 – Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for elever ved Elvetun skole. Det gjelder i
skoletiden på skolens område, opptreden på skoleveien, på skolebussen, ved
ekskursjoner, turer og arrangementer i skolens regi.
Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes årlig i
samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget.
§ 3 – Innhold
Som elev har du både rettigheter og plikter:
1. Du har krav på:
- at alle behandler deg på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske
- at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
- å slippe å oppleve fysisk, psykisk eller verbal plaging/mobbing
- et godt lærings- og skolemiljø
2.
-

Du har plikt til å:
behandle andre på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske
vise respekt for andre og la deres og skolens eiendeler være i fred
ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø møte presis, ha med
det du trenger, holde arbeidsro, gjøre skolearbeid til avtalt tid
- holde skolens område rent og ryddig
3. Det er ikke tillatt å ha med eller spise slikkerier/drikke brus på skolen.
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4. Skolens datamaskiner skal brukes i faglig sammenheng. Det er ikke tillatt
med privat pc eller nettbrett på skolen, jfr avtale om bruk av
datamaskiner. Brukere må ikke offentliggjøre innhold av rasistisk,
nazistisk, pornografisk eller på annen måte krenkende karakter eller
oppsøke slike sider. Elever kan nekte å la seg fotografere eller filme i
skoletida. Nærbilder av enkeltpersoner må ikke tas/brukes mot
vedkommendes ønske eller slik at det oppleves krenkende.
5. Det er ikke tillatt med bruk av mobiltelefonen i skoletida. På barnetrinnet skal telefonene slås av og leveres til lærer ved skoledagens start.
På ungdomsskolen skal telefonen slås av og settes i mobilhotellet på
klasserommet.

6. Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida.
Elever fra 8., 9. og 10. klasse kan forlate skoleområdet i matpausetida
mellom kl. 11.35 og 12.05. Elevene er ulykkesforsikret under all aktivitet
i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse,
vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring.
7. Det er forbudt å bruke, omsette eller motta tobakk, snus, alkohol eller
andre rusmidler på skolen eller ved arrangement som skolen er
ansvarlig for. Det er også forbudt å ha med seg farlige eller forstyrrende
gjenstander.
8. Innlevering av andres arbeid som sitt eget eller juks/forsøk på juks på
prøver er ikke tillatt.
§ 4 – Mulige reaksjoner ved brudd på ordensreglementet





Muntlig reaksjon
Kontakt med heimen og involvering av foresatte
Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi
Overføring til annen klasse/gruppe/alternativt tilbud innenfor skolens
ramme
 Elever på årstrinnene 1.-7. kan vises bort fra skolen for enkelttimer eller
for resten av en skoledag. Elever på årstrinnene 8.- 10 kan bortvises for
inntil 3 dager. (§ 2-10 i Opplæringsloven).
 Politianmeldelse ved brudd på norsk lov, som ved f.eks. hærverk, tyveri,
trusler mot enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring av kniv,
våpen og rusmidler
 Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller
lengre tid
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 Pålegg om arbeid for å rette opp skade som er påført skolens eiendom
eller eiendeler (rydde søppel, vaske golv, fjerne skriblerier)
 Fratas rett til å bruke skolens datamaskiner og/eller internett på skolen
for et nærmere angitt tidsrom
 Melding heim:
o Kan brukes i tiltak i forhold til første punkt
o Skal brukes i tiltak i forhold til øvrige punkt
§ 5 – Erstatningsansvar
I følge lov om skadeerstatning § 1-2 pkt.2 er foresatte erstatningspliktige for
skade som deres barn har gjort med for tiden inntil 5 000 kr.
§ 6 – Rettigheter og plikter for elever og foreldre
 Elevene skal levere skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene
umiddelbart etter all form for fravær. Foreldre plikter å melde fra til
skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Meldingsboka må
alltid være med på skolen.
 Foreldrene kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn.
Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og for inntil 2 uker av
rektor. (Opplæringsloven § 2 – 11.)
 Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker og personlige eiendeler som blir
borte i skoletida.
 Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av eleven må ikke
nyttes (Opplæringsloven § 2 – 9.)
 Eleven er forsikret mot personskade i skoletida og ved reise til/fra
skolen. (Jfr. Forsikringsavtale mellom kommunen og forsikringsselskap.)
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