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ORDENSREGLEMENT 

 

Forskrift om ordensreglement for Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten. 
Vedtatt av styret den 01.12.2020. 

 

KAPITTEL 1 INNLEDNING 

§ 1 Hjemmel 

Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov om frittstående skoler 2003 § 3-9 og § 3 -10 

(friskoleloven). 

Ordensreglementet erstatter tidligere reglement vedtatt av styret den 05.desember 2017. 

 

§ 2 Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden når skolen har ansvaret for elevene. Det omfatter 

undervisning, friminutter, på skoleveien, arrangementer, turer og leirskole i skolens regi. 

Ordensreglementet gjelder også i skolefritidsordningen så langt det passer. 

 

§ 3 Formål 

Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. 

Ordensreglementet skal brukes for å skape et godt skolemiljø, som fremmer både helse, trivsel og 

læringsutbytte. Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge 

positive relasjoner elevene imellom, og mellom elever og ansatte. 

Både elever, ansatte og foreldre har ansvar for å skape et godt skolemiljø. Viktigst er det at alle bryr 

seg om hverandre, oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med respekt og tar avstand 

fra mobbing, diskriminering, vold og hærverk. 

 

KAPITTEL 2 ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER 

§ 4 Elevens rettigheter 

Som elev har du rett til: 

- et skolemiljø som gir deg trygghet og sosial tilhørighet 

- å bli hørt i saker som gjelder ditt eget forhold til skolen 

- å få forklare deg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner 

- å delta i skolens planlegging og gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og dere 

er et viktig samarbeidsorgan ved utformingen av ordensreglementet. 
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§ 5 Elevenes plikter 

Som elev har du plikt til: 

- å følge allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk 

- å følge ordensreglementet-å rette deg etter anvisninger og pålegg fra daglig leder, lærere og andre 

som arbeider ved skolen 

 

KAPITTEL 3 REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 

§ 6 Regler for orden 

- Møt presis til skoletimene og til andre avtaler. 

- Ha med deg alt utstyr som er nødvendig for opplæringen. 

- Gjør ferdig skolearbeidet innen de fastsatte tidsfrister. 

- Ta godt vare på skolebøker, skolens materiell og utstyr. 

- Fusk på tester eller annet innleveringsarbeid er ikke tillatt. 

- Dersom ikke noe annet er bestemt ved skolen, skal du være på skoleområdet hele skoledagen –også 

i pausene og friminuttene. I særskilte tilfeller kan du bli pålagt å holde deg på bestemte deler av 

skoleområdet. 

- Hold det ryddig rundt deg, og bidra til at hele skoleområdet holdes rent og ryddig. 

- Har eleven behov for å være borte fra skolen, skal det så sant det er mulig, søkes daglig leder om 

permisjon i god tid på forhånd. I alle andre tilfeller skal foresatte så snart det er praktisk mulig, gi 

melding til klasselæreren/skolen om årsaken til fraværet. Se foreldrehåndboka for ytterligere 

informasjon. 

- Personlige verdigjenstander er ikke dekket av elevforsikringen, og bør derfor ikke tas med på 

skolen. 

 

§ 7 Regler for oppførsel 

- Vis folkeskikk, og opptre med høflighet og respekt ovenfor alle andre ved skolen –for eksempel når 

det gjelder språkbruk, og i måten de tiltaler eller omtaler andre.  

- Elever og tilsatte skal håndhilse på hverandre når første skoletime begynner, og for øvrig ellers når 

det er naturlig. 

- Hold nødvendig arbeidsro i skoletimene. 

- Elevene skal rette seg etter tilsnakk fra skolens ansatte. 

- Bruk av skolens datamaskiner og bruk av Internett skal foregå i samsvar med skolens regler for bruk 

av disse. 
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- Snøballkasting er kun tillatt på oppsatt blink eller henvist plass. 

- Bruk av skateboard er tillatt på anvist sted. Forutsetningen er at man bruker hjelm. 

- Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre undervisningen eller være til skade eller ubehag for 

andre, skal ikke tas med på skolen. 

- All bruk av mobiltelefon og annet privat elektronisk utstyr er forbudt å bruke på skolens område i 

skoletid (09.00-15.00) på ungdomsskolen, og på skolens område i åpningstid (07.30 - 17.00) på 

barneskolen. 

- Hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn eller handlinger og all form for sjikane, krenkelse eller 

trakassering er forbudt. 

- Godteri og brus skal ikke medbringes til skolens område. 

- Besittelse og/eller bruk av tobakk, snus osv. er forbudt. 

- Besittelse og/eller bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt. 

 

KAPITTEL 4 SANKSJONER 

§ 9 Innledning 

a. All bruk av sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og 

hvorfor skolen må reagere.  

b. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet.  

Dersom ordensreglementet blir brutt, skal situasjonen løses med tiltak på lavest mulig nivå. 

c. Eleven skal gis anledning til å gjøre opp for seg, hvis dette er mulig.  

d. Kollektiv straff, fysisk refsing eller annen krenkende handling skal ikke benyttes.  

 

§ 10 Tiltak mot brudd på ordensreglene 

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor: 

Tiltak                                                                                      

 Myndighet 

Muntlig irettesettelse Skolens personale 

Muntlig melding til foresatte Skolens personale 
Skriftlig melding til foresatte Kontaktlærer 

Skriftlig irettesettelse/advarsel Daglig leder 

Inndragning av gjenstander som blir brukt på en 
farlig eller provoserende måte 

Skolens personale 

Pålegg om oppgaver for å rette opp skade 
påført skolens eiendom 

Daglig leder 

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid 
i forbindelse med samtaler med lærer/daglig 
leder, eller utføring av pålagte oppgaver 

Daglig leder 

Pålegg om å erstatte skade, jmf Lov om 
skadeerstatning §§ 1-1 og 1-2.  

Daglig leder 
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Mobiltelefon som uten samtykke brukes til å 
fotografere og/eller gjøre lydopptak av andre 
elever eller skolens ansatte vil bli beslaglagt ut 
skoledagen. 

Skolens personale 

Er det mistanke om at fotografering og/eller 
lydopptak er krenkende, vil mobiltelefonen bli 
overlevert til politiet. Elevens foresatte skal i 
slike tilfeller alltid varsles av skolen. 

Daglig leder 

Brudd på straffeloven – som grov vold, trusler, 
ildpåsettelse, bruk av eksplosiver, grovt 
hærværk eller tyveri, vil bli meldt til politiet. 
Foreldre skal varsles av skolen. 

Daglig leder 

 

 

§ 11 Bortvisning 

Ved bruk av vold eller trusler, ved særlig provoserende adferd eller ved andre grove brudd på 

ordensreglementet kan elever i henhold til friskoleloven § 3-10 på: 

- 1.-7. klassetrinn bortvises fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. 

- 8.-10. klassetrinn bortvises fra undervisning i inntil 3 dager. 

Det er daglig leder som vedtar bortvisning, etter at eleven har fått mulighet til å forklare seg og 

foresatte er varslet. En beslutning om å vise bort en elev over to klokketimer vil være å anse som et 

enkeltvedtak, se ordensreglementet kap 6. 

Grove brudd på straffeloven anmeldes til politiet. 

 

§ 12 Flytting av elev til annen skole 

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i henhold til friskoleloven § 2-4, 2.ledd jf 

opplæringsloven § 9A-12, i særlige tilfeller flyttes til en offentlig skole i hjemkommunen, uten 

samtykke fra de foresatte. Det er styret som skal fremme saken overfor elevens hjemkommune, som 

fatter vedtak i saken.   

En beslutning om flytting vil være å anse som et enkeltvedtak, se ordensreglementet kap 6. 

 

§ 13 Nærmere om sanksjoner etter konkrete overtredelser  

a. Ugyldig fravær 

Dersom en elev kommer for sent eller er borte fra skolen uten at foresatte har informert skolen, 

skal hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken. De sanksjoner som iverksettes, må ses i 

sammenheng med årsaken til fraværet. 

b. Voldelig adferd og mobbing  
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Mobbing, vold eller trusler aksepteres ikke. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises 

bort fra undervisningen/skolen. Foresatte vil bli kontaktet. Grove voldsepisoder vil bli 

politianmeldt. 

Mobbing skal ikke forekomme verken fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt. Skolen har egen 

handlingsplan mot mobbing. 

c. Farlige gjenstander 

På skolens område er det ikke tillat å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade 

på andre. Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen, og overlates elevens foresatte etter 

skoletid. 

d. Rusmidler 

Det er forbudt å bruke, oppbevare eller omsette tobakk, snus, alkohol eller rusmidler på skolens 

område. Rusmidlene kan beslaglegges av skolen, og overlates elevens foresatte etter skoletid.  

e. Hærverk  

Skade eller hærverk på skolens eiendom eller utstyr kan medføre erstatningskrav overfor 

foresatte, jf skadeserstatningsloven § 1-2. 

Elever som utfører hærverk kan pålegges å rydde etter seg eller utbedre skader som eleven har 

forutsetning for å klare. 

 

KAPITTEL 5 OM VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med 

skolens ordensreglement, jf forskrift til friskoleloven § 3-4. 

Ungdomsskoleelever skal ha egne karakterer i orden og i oppførsel. 

a. Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til elevenes punktlighet, forberedelser og 

oppfølgning av arbeidet. 

b. Grunnlaget for vurdering i oppførsel er knyttet til hvordan eleven viser hensyn og respekt   

overfor medelever og ansatte på skolen i skoletiden.  

Ved vurdering i orden og oppførsel skal det vanligvis ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. 

 

KAPITTEL 6 SAKSBEHANDLING NÅR DET BENYTTES SANKSJONER 

Ved behandlingen av brudd på ordensreglementet skal følgende saksbehandling gjelde: 

a.   Skolen skal se til at saken er godt opplyst, og avgjørelser skal tas på et forsvarlig 

grunnlag. 

b.   Før det treffes avgjørelser om sanksjoner skal eleven ha fått mulighet til å forklare 

seg for den som skal ta avgjørelsen. 

c. Avgjørelsen skal begrunnes, og den skal foreligge skriftlig hvor avgjørelsen er av avgjørende 

betydning. Skolen må redegjøre skriftlig for de tiltak eller sanksjoner som iverksettes når det 
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dreier seg om å oppfylle aktivitetsplikten i saker som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering i henhold til friskoleloven § 2-4, 2.ledd, jf opplæringslovens § 9A-4. 

d. Før avgjørelser om bortvisning eller flytting skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke 

andre reaksjoner eller hjelpetiltak. 

e. Elevens foresatte skal få informasjon om brudd på ordensreglementet og den avgjørelsen 

som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon gis så vidt mulig før 

eventuelt tiltak iverksettes. Ved mindre overtredelser skal informasjon senest gis ved neste 

foreldresamtale. 

f. Sanksjoner av mer alvorlig karakter, som bortvisning over to klokketimer eller nedsatt 

vurdering i orden og oppførsel, må fattes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Dette 

innebærer krav om skriftlighet, begrunnelse og klagerett, jf forvaltningsloven kap III-VI. 

Fylkesmannen er klageinstans. 

  

KAPITTEL 7 IKRAFTTREDELSE  

a.  Denne ordensforskriften trer i kraft fra 01.12.2020 

b. Ordensreglementet regnes som en forskrift etter forvaltningsloven § 2 og kap VII, som sier   
       at berørte parter gis anledning til å uttale seg før forskriften endelig vedtas, endres eller    
       opphører. 

 
c. Ordensreglementet har vært til uttalelse og er godkjent av de ansatte på skolen,    
        FAU og elevrådet høsten 2020. 

 
 
 
 


