Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Åmli kommune
1. Hjemmel og virkeområde
Denne forskriften er hjemlet i Opplæringslovens § 2-9:
“Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om
rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde
reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om
framgangsmåten når slike saker skal behandlast.”
Reglementet gjelder i skoletiden, på skolens område, på skoleveien og på turer i skolens regi. Det gjelder også
for SFO og leksehjelp og for aktiviteter på læringsplattformen skolen bruker. (“It’s learning”).
2. Formål, elevers rettigheter og plikter, vurdering
Åmliskolen skal være preget av læring, samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et viktig
virkemiddel for å nå disse måla, noe som resulterer i at man får et godt skolesamfunn for alle som har sitt daglige
virke der.
Eleven har krav på:
 Et godt lærings- og psykososialt miljø
 Å bli vist respekt og få ha sine eiendeler i fred
 Å være fri for fysisk og psykisk plaging, krenkelser og mobbing
Eleven har plikt til å:
 Arbeide for et godt lærings- og psykososialt miljø
 Vise andre respekt og behandle deres og skolens eiendeler på en ordentlig måte
 Ikke plage, krenke eller mobbe andre
 Melde fra til lærer/skoleledelse når krenkelser eller mobbing av dem selv eller medelev finner sted
 Møte og delta aktivt i opplæringen, slik at lærer får grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget
Vurdering:
Elevene skal ha vurdering i orden og oppførsel i hele skoleløpet. Fra 8. – 10.trinn med karakter.
Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer tråd med
ordensreglementet til skolen. (Forskrift til Opplæringsloven §§3-5,3-6)
3.

Regler

Regler for orden
Eleven skal:
 Møte presis til timer og avtaler
 Møte forberedt til opplæringen
 Ha med nødvendige bøker og utstyr
 Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 Holde orden og gjøre sitt til å holde skolens undervisningslokaler og områder rent og ryddig
 Ta godt vare på alt som tilhører skolen og andre elever, både ute og inne
Regler for oppførsel
Eleven skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:
 Behandle medelever, ansatte og andre eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn,
nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell legning, m.m.
 Vise respekt for undervisningen og gjøre sitt til at det er arbeidsro i timene
 Bidra til et godt lærings- og psykososialt miljø
 Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 Ha mobiltelefon, iPad, o.l. avslått i sekken i skoletida

4. Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:










Å krenke eller mobbe andre, herunder også på sosiale medier
Å utøve eller true med fysisk vold
Å fuske eller forsøke å fuske
Å ha med og /eller benytte våpen og farlige gjenstander
Å ha med eller bruke tobakk, snus eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
Å utøve hærverk på medelevers eller skolens eiendeler
Å forlate skolens område uten tillatelse
Å få tak i og bruke andres brukernavn eller passord uten tillatelse
Å være borte fra undervisningen uten gyldig grunn (skulk)

5. Sanksjoner
Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.
Sanksjonene skal stå i rimelig forholdet til brudd på ordens- og oppførselsreglene.
Tiltak:











Muntlig irettesettelse
Anmerkning
Muntlig melding til foresatte
Skriftlig melding til foresatte
Inndragning av gjenstander
Gjensitting og/eller innesitting i friminutt
Erstatningskrav
Bortvisning
Ved bruk av vold, trusler, særlig provoserende atferd eller grove og gjentatte brudd på
ordensreglementet, kan elever fra 1.-7. trinn vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av
dagen. Foresatte skal da varsles.
Elever fra 8.-10.trinn kan vises bort fra undervisningen for de samme forhold i enkelttimer, for resten av
dagen eller i inntil tre dager. (Opplæringsloven §2-10)
Anmeldelse av forhold som strider mot norsk lov

I forhold til de tre siste kulepunktene forutsettes det at elev og foresatte er hørt i saken før sanksjoner iverksettes.
6. Saksbehandling
Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at avgjørelsen treffes på et grunnlag som er
forsvarlig etter sakens art og karakter. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg før sanksjoner besluttes.
Beslutning om å vise bort en elev for en hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven §2.
Andre sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak.
7. Ikrafttredelse og kunngjøring
Denne forskriften er vedtatt av kommunestyret 30.10.2014 og trer i kraft 01.01.2015.
Ordensreglementet gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse og er
tilgjengelig på skolens og kommunens hjemmeside.

