
 
 

   
 

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Tjeldsund kommune 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyre i Tjeldsund i sak 05/20 den 26.02.2020. med hjemmel i 

lov 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 

9A-10. 

 

§ 1 Formål 

Ordensreglementet skal legge til rette for et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring for alle elever i Tjeldsund i tråd med opplæringsloven § 9A-2. 

 

§ 2 Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden for alle grunnskoler i Tjeldsund. Ordensreglementet 

gjelder også for: 

• Skolevei 

• Leksehjelp 

• SFO 

• Alle aktiviteter i skolens regi 

 

§ 3 Elevenes rettigheter 

Elevene skal få undervisningen lagt opp etter sine forutsetninger og evner. Dette i tråd med 

prinsippet om tilpasset opplæring.  

Elevene har rett til en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, trivsel og læring i tråd 

med opplæringsloven § 9A-2. 

Skolen og personalet skal: 

• Møte eleven med omsorg og respekt. 

• Gi tilpasset opplæring til den enkelte elev i forhold til både det sosiale og det faglige. 

• Gi elevene mulighet til medbestemmelse og bli hørt i saker som omhandler dem. 

• Arbeide for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. 

 

§ 4 Elevenes plikter 

Elever i grunnskolen i Tjeldsund plikter å: 

• Bidra til at undervisningen blir best mulig ved å møte presis og godt forberedt til 

undervisningen. 

• Opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske uttalelser, krenkende 

handlinger eller seksuell trakassering. 



 
 

   
 

• Vise medelever og voksne respekt og omsorg. 

• Bidra til å holde skolen fin ved å behandle skolens inventar og utstyr best mulig og 

hindre forsøpling. 

• Ikke bruke mobiltelefon i skoletiden uten avtale med personalet. 

• Aldri ta med våpen eller farlige gjenstander på skolen. 

• Aldri ta med eller bruke tobakk, snus, elektroniske sigaretter eller andre rusmidler på 

skolen. 

 

§ 5 Orden 

Elevene skal vise god orden. Det er god orden å: 

• Møte presist på skolen og til undervisningen. 

• Ha orden i bøker, skolesaker og personlige eiendeler. 

• Ha med nødvendige læremidler og utstyr. 

• Følge opp arbeidet som gis av personalet og levere til rett tid. 

• Bidra til at det er ryddig og pent på skolen ute og inne. 

 

§ 6 Atferd 

Elever skal vise god atferd. Det er god atferd å: 

• Være hyggelig og høflig mot hverandre. 

• Være rolig i timene. 

• Ikke banne eller bruke grovt språk. 

• Ikke mobbe eller på annen måte krenke andre psykisk, fysisk, verbalt eller digitalt. 

• Ikke være voldelige eller komme med trusler. 

• Vise respekt for skolens og andres eiendeler. 

• Ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler. 

• Ikke ta med farlige gjenstander eller våpen på skolens områder. 

• Ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer. 

• Være på skolen og delta aktivt i undervisningen. 

 

§ 7 Sanksjoner 

Brudd på ordensreglementet kan føre til: 

• Muntlig irettesettelse. 

• Muntlig melding til foresatte. 

• Skriftlig melding til foresatte. 

• Nedsatt karakter i orden og/ eller oppførsel. 

• Oppmøte på skolen utenom vanlig skoletid Eks. gjensitting. 

• Alternative friminutt. 



 
 

   
 

• Inndragning av mobil resten av skoledagen. 

• Pålegg om å rette opp skade påført skolen. 

• Erstatningsansvar. 

• Farlige gjenstander eller rusmidler inndras. 

• Alvorlige brudd på ordensreglementet kan medføre anmeldelse til politi. 

• En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlige alvorlige 

tilfeller flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det jfr. 

opplæringsloven § 9A-12. 

• Bortvisning: 

o Ved bruk av vold, særlig provoserende atferd eller andre grove brudd på 

ordensreglementet, kan elever på klassetrinn 8.-10. vises bort fra 

undervisningen i inntil tre dager og elever på klassetrinn 1.-7. vises bort fra 

enkelttimer eller resten av dagen. 

o 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 

refsingstiltak, og eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig. 

o Foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk 

bortvisning for resten av dagen. 

o Foresatte til elever på 8.-10.klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk 

bortvisning for hele dager. 

 

§ 8 Saksbehandling 
Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet: 

• Eleven gis tilsnakk og tilrettevisning ved brudd. 

• Brudd registreres som anmerkninger i Visma Flyt Skole. 

• Ved alvorlige eller gjentatte brudd sendes det skriftlig melding til foresatte. 

• Beslutning om bortvisning eller skolebytte gjøres i form av et enkeltvedtak. Vedtaket 

skal begrunnes skriftlig og kan ankes etter regler i forvaltningsloven. 

• Den enkelte skole kan utarbeide egne utdypende retningslinjer i tråd med denne 

forskriften.  

 

§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften iverksettes fra vedtak i kommunestyret den 26.02.2020. 

 

Kunngjøring 

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tjeldsund gjøres kjent for elever, foresatte 

og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Reglementet skal være tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside. 


