Til: Levanger kommune

Levanger, 17.03.2014

Angående høringsdokument med frist for tilbakemelding 31. mars 2014.
Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger
FAU ved Frol Oppvekstsenter og KFU i Levanger Kommune har gjennomgått forskrift om ordensreglementet for
grunnskoler i Levanger og kommer herved med følgende tilbakemeldinger og forslag til rettelser:
Til § 4.6 Fravær uten gyldig grunn og karakteren i orden
«…….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.»
FAU sitt forslag til endring er å slå sammen disse avsnittene til følgende setning:
«Dersom eleven gjentatte ganger kommer for seint eller er ulovlig borte fra skolen skal elevenes foresatte
kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved skolen».
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.»
FAU foreslår:
Hele avsnittet over fjernet.
Og nytt avsnitt:
At private gjenstander som mobiltelefoner eller annet teknisk utstyr kan være med i sekken hvis det er avslått.
Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon eller annet teknisk utstyr, kan dette inndras for resten
av dagen.
Ved gjentatte brudd på reglene skal foresatte kontaktes.»
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