FELLES KOMMUNALT
ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I
BAMBLE
HJEMMEL
Kommunestyret i Bamble har i møte 08.02.18, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om
grunnskolen og den videregående opplæring (Opplæringsloven), § 8-1, 3 avsnitt, § 9a-10 og
9a-11-, vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolene i Bamble.
FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
Ordensreglementet i Bamble kommune skal først og fremst være et verktøy for å skape et
trygt og godt skolemiljø for elevene. Vi tar ansvar for å ta avgjørelser som er til barns beste,
og barna har rett til å bli hørt.
Skolene i Bamble aksepterer ikke at barn og unge blir krenket, mobbet, trakassert eller
diskriminert.
Forskriften omfatter alle kommunale grunnskoler og kan ikke fravikes. I tillegg kan den
enkelte skole lage egne trivselsregler. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike
organer.
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi. Ordensreglementet gjøres kjent
for elevene og deres foresatte, og drøftes årlig i skolens skolemiljøutvalg.
SKOLEMILJØ
Som elev har du både rettigheter og plikter, jf Opplæringslovens kapittel 9a.
DU HAR RETT TIL:
1. at alle behandler deg på en ordentlig måte og som et likeverdig menneske
2. at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
3. et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
DU HAR PLIKT TIL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

å behandle andre på en ordentlig måte og som et likeverdig menneske
å vise respekt for andre og la deres og skolens eiendeler være i fred
ikke å plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
å arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø
å møte presis, ha med det du trenger, holde arbeidsro og gjøre skolearbeidet til avtalt tid
å holde skolens område rent og ryddig
å melde fra om man ser eller vet at en medelev ikke har det trygt og godt på skolen.

REGLER
1

2
3
4

5

6
7

Det er forbudt å bruke, omsette, oppbevare eller motta tobakk, snus, E-sigaretter, alkohol
eller andre rusmidler på skolen, eller ved arrangementer skolen er ansvarlig for. Skolen
samarbeider med politiet ved mistanke om rus.
Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade
en selv eller andre.
Det er ikke tillatt med hodeplagg som dekker hele eller deler av ansiktet i undervisningen.
Dette fordi det kan hindre kommunikasjonen mellom elev og lærer.
Digitalt utstyr som mobiltelefon og ipad skal primært brukes i faglig sammenheng. Det er
ikke tillatt å oppsøke, produsere eller distribuere materiale av rasistisk, pornografisk eller
på annen måte krenkende karakter.
Elever skal ikke filmes eller tas bilder av uten at foresatte har gitt tillatelse til det. Bilder av
enkeltpersoner må ikke tas eller brukes mot vedkommendes ønske eller slik at det
oppleves krenkende.
Innlevering av andres arbeid som sitt eget, plagiat, eller juks/forsøk på juks er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt å forlate skolens område i skoletida, uten muntlig eller skriftlig tillatelse
fra en av skolens ansatte.

TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET
BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET KAN MEDFØRE FØLGENDE
REAKSJONER:
1. Muntlig irettesettelse
2. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
3. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med
lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
4. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler
(for eksempel rydde søppel, vaske gulv, fjerne skriblerier)
5. Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller lengre tid. Farlige
gjenstander blir vurdert overlatt til politiet
6. Fratakelse av retten til å bruke digitalt utstyr i skoletiden
7. Begrenset bevegelsesområde for elever innenfor skoletiden.
8. Overføring til en annen klasse. Det er bare rektor som kan iverksette dette
REAKSJONER SOM FORUTSETTER ET ENKELTVEDTAK:
1. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer og dager er regulert i opplæringsloven §9a10 og §9a-11. Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende atferd, andre grove
forhold eller gjentatte brudd på ordensreglementet, kan elever på 8. til 10. trinn vises bort
fra undervisningen i inntil tre dager, og elever på 1. til 7. trinn for enkelttimer eller resten
av dagen jfr §9a-11. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til
eleven og eleven har fått anledning til å uttale seg muntlig. Foresatte til elever på 1. til 7.
trinn skal varsles før bortvisning iverksettes. Før det blir gjort vedtak om bortvisning skal
skolen ha vurdert andre tiltak.
2. Dersom kommunalsjef fatter vedtak om å flytte elev til annen skole, jfr opplæringsloven
paragraf 8.1, er det den som utsetter andre for mobbing som skal flyttes (ikke
mobbeoffer).

3. Alvorlige brudd på ordensreglementet i form av enkelthendelse vil kunne føre til nedsatt
orden- eller oppførselskarakter. Rektor fatter eventuelt vedtak om dette.

SAKSBEHANDLING OG ANDRE BESTEMMELSER
1
2

3

4

5
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Før alvorlige tiltak iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som
bestemmer tiltaket.
Tiltaket som iverksettes i forhold til brudd på ordensreglene skal stå i forhold til bruddet,
og begrunnes. Det kan ikke benyttes andre refsingstiltak enn de som er hjemlet i dette
ordensreglementet.
Når det fattes enkeltvedtak har elevene en klagerett etter forvaltningsloven.
Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling gjelder da. Vedtaket skal opplyse
om klagerett og saksbehandlingsregler ved klage
Med grunnlag i de alminnelige bestemmelsene om nødrett og nødverge kan rektor eller
rektors stedfortreder foreta en ransaking av elevene og av elevenes eiendeler og skap.
Foresatte skal i slike tilfeller informeres. (straffeloven § 47 og §48). Dette skal bare
brukes dersom skolen opplever en konkret situasjon som farlig.
Straffbare forhold som skjer i skoletiden kan bli meldt til politiet av skolens rektor.
Foresatte skal i slike tilfeller varsles.
Etter lov om skadeerstatning § 1-2 pkt. 2, er foresatte erstatningspliktige for skade som
deres barn har gjort med for tiden inntil kr 5.000 for hver skadevoldende handling. Visse
forutsetninger gjelder. Foresatte skal i slike tilfeller varsles.

DOKUMENTASJON
Skolene skal ha et system for å dokumentere brudd på ordensreglementet og tiltak som blir
iverksatt som en følge av dette. Elever og foresatte har rett til innsyn i dokumentasjon som
gjelder en selv/eget barn.
Denne dokumentasjonen utgjør grunnlaget for underveis- og sluttvurderingen i orden og
atferd.

