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Ordensreglementet for grunnskolen i Levanger
Ordensreglementet gjelder elever i kommunale skoler 1.-10.trinn på skoleveien, i
skoletiden, på SFO* og ved alle arrangementer i regi av skolen.
Formål:
Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Sammen med
forebyggende arbeid skal ordensreglementet 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.
1. Nulltoleranse
Det forventes at alle elever viser nulltoleranse mot

•
•
•
•

rasistiske utsagn og handlinger.
seksuell trakassering.
sjikane på grunn av religion eller livssyn.
mobbing, både fysisk, psykisk og digitalt.

2. Nettvett
Alle elever skal utøve nettvett.
All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til kommunens IKT-regler for grunnskolen.
http://levanger.kommune.no/Global/dokumenter/skole/ikt_regler_grunnskolen.pdf
3. Våpen og gjenstander som kan skape frykt
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skape frykt for og blant
medelever og andre.
4. Tobakk, snus, rusmidler
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika eller andre
rusmidler.
5. Utvendig kontroll
Ved mistanke om overtredelse av forbudene kan skolen foreta utvendig kontroll (dvs ikke åpne)av
elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område, for eksempel sekker og bagger, samt
oppbevaringssteder som disponeres av elevene. Ved innvendig kontroll av for eksempel
garderobeskap, bokskap og lignende, kontaktes foreldre/foresatte for samtykke i forkant.
6. Bistand fra politiet
Skolens ledelse kan be om politiets bistand til å gjennomføre kontrolltiltakene. Skriftlig melding gis
til eleven og foresatte etter undersøkelsen.
7. Skade eller hærverk
Bevisst skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre erstatningskrav på inntil kr.
5000,Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, ref
skadeerstatningsloven § 1-2 punkt 2.
8. Fravær
Elevene har plikt til å møte presis til undervisningen i den form den blir gitt.
Levanger kommune har egen prosedyre for håndtering av bekymringsfylt fravær i skolen
9. Niqab, burka og ansiktsdekkende plagg
Niqab, burka eller ansiktsdekkende plagg kan ikke bæres i skoletiden, på SFO eller ved noen
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arrangementer i regi av skolen.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71008
10. Brudd på ordensreglene kan føre til:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Muntlig irettesettelse
Muntlig melding til foreldre/foresatte.
Skriftlig melding til foreldre /foresatte.
Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid.
Nedsatt karakter i atferd eller orden.
Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt.

g) Ugyldig fravær skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal
ikke legges vekt på enkelthendelser. (Hovedgrunnlaget skal være orden det siste
halve skoleåret /Forskrift til Opplæringslova §3-5). Ved sykdom skal skolen ha
beskjed uten ugrunnet opphold jfr. Prosedyre for bekymringsfullt fravær i
grunnskolen.

h) Flyttes til annen skole:
En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlig alvorlige
tilfeller flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det
(Opplæringslova § 8-1, 4.ledd)

i)

Bortvisning
Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på
ordensreglementet, kan elever på klassetrinna 8.-10. vises bort fra undervisningen
i inntil 3 dager, og elever på klassetrinna 1.-7. vises bort fra undervisningen for
enkelttimer eller for resten av dagen.
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det
blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe – eller tiltak, og eleven
skal ha mulighet til å forklare seg muntlig.
Foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for resten av dagen.
Foreldre/foresatte til elever på 8.-10. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk
bortvisning for hele dager.

j)

Bortvisning fra skolens aktiviteter
Reglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.
Skolen kan, i spesielle tilfeller, utelukke elever fra slike arrangementer. Foresatte
må underrettes i forkant.

Saksbehandling
Behandlingen i brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven og forvaltningsloven.
•

•

•

Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjon (reaksjon) etter brudd på ordensreglementet
skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen,
§ 2-9, 4. ledd og § 2-10, 2. ledd, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl)
herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak.
De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende
for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven §
2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett.
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen, jf. opplæringsloven § 15-2.

*SFO: Ordensreglementets pkt 8, 10 (d, e, f, g, h og i) gjelder ikke fro SFO.
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