Levanger kommune
DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6)

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger
1. Innledning
§1

Hjemmel

Med hjemmel i Opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 (Lov om grunnskolen og den
videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61), har
Driftskomiteen fastsatt forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger
(Levangerskolen).
§2

Formål

Levangerskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen.
Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene
bruker sine positive ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.
§3

Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for grunnskolene i Levanger, (inkludert leksehjelp- og
skolefritidsordningen).
Ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av punkt 4.10, etter vedtak i
Skolemiljøutvalget og punktene 6.5, 6.8 og 6.9 etter vedtak av rektor.
Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.
Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak
som skal brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for
framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).
Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og
oppførsel.
I tillegg til ordensreglementet gis Skolemiljøutvalget ved skolen myndighet til å vedta
egne trivselsregler. Disse skal ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

2. Regler for orden og oppførsel
Levangerskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er
derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolene.
Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.
§4

Regler for å skape et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen

Elevene har både rettigheter og plikter
a. Rettingheter
Som elev har du krav på:
- at du får et godt lærings- og skolemiljø
- at alle behandler deg på en ordentlig måte
- at andre
- at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
- at lærere, medelever og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing
b. Plikter
Som elev har du plikt til:
- å arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø for alle
- å behandle andre på en ordentlig måte, og la deres og skolen eiendeler være i
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fred
- å ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Vær høflig, hjelpsom og vis hensyn og respekt for andre.
Hold arbeidsro i timene og vis respekt for læringsaktivitetene.
Rett deg etter de voksnes beskjeder og avgjørelser.
Møt forberedt til undervisningen og gjør skolearbeidet til avtalt tid.
Fusk i skolearbeidet er ikke tillatt.
Møt presis på timer og avtaler.
Hold god orden.
Skolens regler for brukt av ikt og nettvett skal følges og gjelder som del av
ordensreglementet. Dette gjelder også ved bruk av privat utstyr og egen
nettoppkobling.
4.9 Dersom det er nødvendig å forlate undervisningen, må det innhentes
tillatelse fra lærer.
4.10 Mobiltelefon, mp3-spiller eller lignende skal ikke bringes med til skolen om
ikke annet er bestemt.
4.11 Ved fravær grunnet sykdom ut over 3 skoledager skal skolen varsles. Ved
uvarslet fravær skal det leveres melding til kontaktlærer når eleven kommer
igjen.
§ 5 Regler for at skolens bøker, materiell, inventar og anlegg skal holdes i
god stand
5.1 Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Hold området rent og ryddig både ute
og inne. All søppel skal i søppelbøtte.
5.2 Stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Sett omslag på
skolens lærebøker, ødelagte bøker og læremateriell erstattes.
5.3 Ta godt vare på personlige eiendeler. Ta ikke med verdisaker på skolen.
5.4 Ved ødeleggelser eller hærverk skal dette erstattes etter bestemte regler, se
mer under pkt. 4.
5.5 Vis respekt for og la andres eiendeler være i fred.
§6

Regler for å skape et godt og trygt skolemiljø

6.1 Mobbing skal ikke forekomme
6.2 Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og
hensyn, og er ikke tillatt.
6.3 Det er ikke tillatt å ta bilder, film eller gjøre lydopptak uten tillatelse.
6.4 Unngå farlige og voldsomme aktiviteter og ikke ha med farlige gjenstander på
skolen.
6.5 Sykkel, rullebrett, rollerblades o.l. skal ikke brukes i skoletiden, om ikke annet
er bestemt.
6.6 De enkelte elevers foresatte bestemmer når deres barn kan sykle til og fra skolen.
6.7 Ved behov for å gå utenfor skolens område i skoletiden, må det innhentes
tillatelse fra lærer.
6.8 Snøballkasting er ikke tillatt.
6.9 Godteri, tyggegummi og brus skal ikke nytes i skoletiden.
6.10
Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
6.11
Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.
6.12
Seksuell trakassering er ikke tillatt.
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3. Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet
Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og
hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre
opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter
reglene i § 7, hvis ikke annet er særskilt nevnt.
§7

Tiltak ved brudd på ordensreglene eller regler som følger av lovverk

7.1 Muntlig/skriftlig tilrettevisning og/eller advarsel fra lærer og/eller
rektor/avdelingsleder.
7.2 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
7.3 Inndragning av gjenstander ut skoledagen, etter nærmere bestemte regler, se
pkt. 4.
7.4 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller
eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
7.5 Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter
rektors/læreres avgjørelse. Elever i 1. – 4. trinn bortvises under tilsyn.
( rektor kan bestemme at lærere har myndighet til å ta avgjørelse om
bortvising fra egen undervisning for en opplæringsøkt, avgrenset til to
klokketimer)
7.6 Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
7.7 Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors
avgjørelse
7.8 Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte
7.9 Nedsatt karakter i orden og oppførsel
7.10
Anmeldelse av ulovlige forhold
Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement.
Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende
art ilegges.
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det
ilegges nye sanksjoner.
Fysisk refsing er ikke tillatt.
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer
av gruppen.
§8

Straffbare forhold

Straffbare forhold og mistanke om straffbare forhold skal meldes til politiet.
Rektor utarbeider grunnlaget for anmeldelse og det er ordfører som signerer eventuell
anmeldelse.
Dersom en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller ansatt, må offeret
eller offerets foresatte få uttale seg før grunnlag for anmeldelse utformes og
anmeldelse leveres.
Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer er elev eller ansatt.
Rektor må i hvert enkelt tilfelle avveie mellom hensynet til den enkelte elev og
skolens generelle oppdrageransvar, før grunnlag for anmeldelse utformes.

3 av 8

Levanger kommune - Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger – DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 25.08.15

4. Utfyllende kommentarer til paragrafer i
ordensreglementet/Opplæringslova
Til § 4.5

Fusk

Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt og anses som alvorlig brudd på
ordensreglementet.
Kopiering fra trykte kilder, bøker, internett eller fra andre elevarbeider regnes som
fusk om ikke kilden er oppgitt.
Elever som bryter reglementet vil ikke få arbeidet vurdert.
Lærer/og eller rektor skal gjennomføre en samtale med eleven og i tillegg skal det gis
en anmerkning til oppførselskarakteren.
Reaksjonsmåter ved fusk på eksamen er regulert i Forskrift til Opplæringslova § 3-37.
Ved fusk eller forsøk på fusk skal elevens foresatte kontaktes.
Til § 4.6

Fravær uten gyldig grunn og karakteren i orden

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i
den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges
vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på
enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal være orden det siste halve skoleåret (Forskrift
til Opplæringslova § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig.
Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan
rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. (Presisering og
søknadsskjema er lagt ut på It’s learning.)
Fravær ut over dette skal behandles etter reglene om utskriving av skolen. (Regler er
lagt ut på It’slearning.)
Dersom skolen blir oppmerksom på at barnet ikke bor på sin faste adresse, skal
skolen gi melding til de rette instanser om dette.
Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, skal elevens foresatte
kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved skolen. De tiltakene som iverksettes må
ses i sammenheng med årsaken og eventuell hyppigheten av regelbruddet.
Elever som kommer for sent og dermed forstyrrer undervisning må i konkrete
situasjoner og ut fra en total vurdering av både eleven og situasjonen, kunne vises
bort fra klassen/gruppen for resten av timen.
Til § 4.8

Internett

Skolenes internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed.
Dette gjelder også bruken av meldingssystemet i It’s learning. Denne regelen er ikke
til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den
organiserte undervisningen.
Det er utarbeidet felles nettvettregler. (Lagt ut på It’s learning.)
Dersom elevene bryter reglementet, kan de avhengig av situasjonen, fratas retten til
å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller
gjentatt reglementsbrudd kan eleven utvises fra skolen i tråd med reglene i OL §§ 210 og 3-8.
Ulovlige forhold vil bli anmeldt.
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Til § 4.10

Bruk av mobiltelefon eller annet teknisk utstyr

Mobiltelefon kan tillates etter avtale med kontaktlærer/faglærer. Telefonen skal som
hovedregel være avslått i skoletiden. Samarbeidsutvalget kan vurdere andre regler
etter drøfting. Det kan for eksempel vurderes differensiering av regler i barneskole og
ungdomsskole.
Lærere kan tillate bruk av mobiltelefon i undervisningstiden når dette skjer i
undervisningsrelatert sammenheng.
Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon, kan telefonen inndras for
resten av dagen.
Ved gjentatte brudd på reglene skal foresatte kontaktes.
Til § 5.1, 5.4 og 5.5
Hærverk på skolens bygninger og utstyr eller utstyr
tilhørende andre elever
Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som
er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og
arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.
Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt
sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig
(skadeerstatningslovens § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000.
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler. Foresatte skal
kontaktes.
Ved hærverk skal elevens foresatte kontaktes.
Til § 6.1

Mobbing og voldelig oppførsel

Ved melding om mobbing/vold, skal rektor fatte enkeltvedtak etter
opplæringslovens § 9a
Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder (jfr. Opplæringslovens §§
2.10 og 3.8), samt av alvoret i situasjonen.
Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere
elever og/eller ansatte.
Mobbing, vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Levangerskolen.
Kommunens ”Handlingsplan for et godt læringsmiljø og mot mobbing” og
”Handlingsplan mot vold og trusler” nyttes i arbeidet. Skolene kan i tillegg utarbeide
en egen handlingsplan mot mobbing og vold, som så fall skal vedtas av
skolemiljøutvalget.
Ved mobbing eller vold skal elevens foresatte og offerets foresatte bli kontaktet.
Ulovlige forhold vil bli anmeldt.
Før vedtak om bortvisning, skal man ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller
sanksjonstiltak. Samtidig med vedtaket om bortvisning og/eller politianmeldelse skal
det fra skolens side foreligge en konkret handlingsplan for hjelpetiltak overfor eleven i
tråd med handlingsplanen mot mobbing og vold.
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Ved alvorlig mobbing/utøvelse av vold, kan den som mobber/utfører vold, bli pålagt å
bytte skole.
Til § 6.4

Om å ta med farlige gjenstander til skolen

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å
utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal
benyttes til andre lovlige formål.
Gjenstandene kan inndras av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre
inndratte gjenstander overleveres til foresatte.
Til § 6.5-6 Om sykling
Skolen ved rektor definerer hvilke områder som eleven kan sykle på i skoletiden.
Ved bruk av sykkel på skoleveien skal elevene bruke hjelm.
Ved sykling i skolens regi/undervisningsrelaterte opplegg, er det også påbudt å
benytte hjelm. Elever som stiller uten hjelm blir nektet deltakelse av
sikkerhetsmessige grunner. Eleven tilbys hjelm fra skolen eller tilbys annen
undervisning.
Sykling til og fra skolen er ikke lov for elever fra 1. -4. årstrinn, før sykkelprøve er
avlagt i skolens regi.
Ved brudd på reglementet skal elevens foresatte kontaktes.
Til § 6.7

Om å forlate skolens område

Det er ikke tillatt å forlate skolens område uten godkjennelse fra en ansatt ved
skolen.
Ved brudd på reglementet skal elevens foresatte kontaktes i tråd med
varslingsrutinene skolen.
Til § 6.8

Om snøballkasting

Det er ikke tillatt med snøballkasting på skolens område, med unntak av de områdene
som skolen eventuelt har beskrevet som område for snøballkasting.
Ved alvorlig brudd på reglementet skal elevens foresatte kontaktes.
Til § 6.9

Om godteri

Det er ikke tillatt med godteri, tyggegummi og brus på skolens område.
Rektor/kontaktlærer kan gjøre unntak for dette i særskilte tilfeller.
Ved brudd på reglementet skal elevens foresatte kontaktes i tråd med
varslingsrutinene ved skolen.
Til § 8

Om straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolen, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som
normgivende signal, skal straffbare forhold anmeldes til politiet. Dette kan dreie seg
om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige,
legemsbeskadigelse, narkotika, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk, trusler og
medbringelse/bruk av våpen.
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Annet: Om rusmidler
Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk, alkohol, narkotika eller andre
rusmidler på skolens område.
Ved brudd på regelen skal elevens foresatte kontaktes. Skolen skal inndra rusmidlene
eller tobakken. Foresatte kontaktes for henting av rusmidlene. Ulovlige rusmidler skal
overlates til politiet.
Annet: Karakter i orden og oppførsel
Regler for karakterer i orden og oppførsel er hjemlet i Forskrift til Opplæringslova § 35.
Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte
brudd på en eller flere regler i ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned
ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse.
Annet: Forhold som Samarbeidsutvalgene selv fastsetter i ordensreglement
for den enkelte skole
Samarbeidsutvalgene ved den enkelte skole kan skjerpe inn og tilpasse
ordensreglementet. Det felles ordensreglementet for Levangerskolen kan kun skjerpes
inn.
Ordensreglementet kan ikke fravikes, med unntak av § 4.10 Bruk av mobiltelefon.
Videre kan rektor gjøre andre vedtak til punktene 6.5, 6.8 og 6.9.

5. Saksbehandling
§9

Enkeltvedtak

Behandlingen i brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9
og § 2-10, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens herunder kap III - kap.
VI ved enkeltvedtak.
§ 10

Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett
gjelde:
10.1 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen
skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
10.2 Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken
med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes.
10.3 I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis
muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt
gis skriftlig.
10.4 Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller inndragelse av
mobiltelefon eller andre gjenstander skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal
gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre
særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved
avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.
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6. Vedtaksforum og ikrafttredelse
Forskriften er vedtatt i driftskomiteen 15.6.2011 og trer i kraft fra 1.8.2011.
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