Drangedal Kommune
Sektor for kunnskap, mangfold og kultur

“Felles ansvar for
faglig, sosial og
personlig vekst”

Ordensregler for skolene i Drangedal kommune.
Ordensreglene gjelder i skoletiden, på skoleveien og på
arrangement/turer i skolens regi.
1.0. Generell orden og oppførsel
Orden og oppførsel ved skolene i Drangedal skal være slik at alle opplever skolen
som et trygt og godt sted å være med de beste muligheter for læring og utvikling.
Når det gjelder orden, forventes følgende:
Eleven er forberedt til undervisning.
Eleven har gode arbeidsvaner og viser god arbeidsinnsats.
Eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendige
læremidler og utstyr.

1.1.
1.2.
1.3.

Når det gjelder oppførsel, forventes følgende:
Eleven viser god oppførsel overfor medelever, lærere, andre ansatte og
besøkende.
1.5. Eleven viser omsorg og respekt for andre.
1.6. Banning og ufint språkbruk og digitale krenkelser rettet mot medelever og ansatte
skal ikke forekomme.
1.7. Elever skal ikke utsette andre for vold, rasistiske utsagn, seksuell trakassering
eller sjikane.
Elever skal heller ikke utsette andre for trakassering på grunn av religion eller
livssyn.
1.8.
Skoleområdet skal være fint og ryddig. Hærverk og forsøpling av skoleområdet er
ikke tillatt.
Elever som er med på ødeleggelser, må erstatte det som blir ødelagt. Foresatte er
erstatningspliktige for beløp inntil kr 5000,- på kommunal eiendom. Privat
eiendom reguleres av skadeerstatningsloven.” (Skadeerstatningsloven § 1-2 og Drangedal
1.4.

kommunes retningslinjer ved skade på barns/elevers eiendeler)

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Regelen om erstatningsplikt gjelder også for hærverk utført på buss til og fra
skolen.
Elevene skal være ute i alle friminutt. Elevene skal være innenfor skolens område
i skoletida.
Snøballkasting er forbudt utenfor angitt område.
Det er verken lov å ha med eller bruke tobakk/rusmidler i skoletiden. Det samme
gjelder for brus og godteri/tyggegummi dersom ikke annet er avtalt.
Seint frammøte er brudd på ordensreglene og vil bli registrert. Ved for seint
frammøte og fravær, skal skolen ha beskjed fra foresatte om grunnen.
For at alle skal føle seg trygge på skoleveien, må alle være greie og vise hensyn
til hverandre. Sykler og sparkstøttinger parkeres ved sykkelstativene. Vi anbefaler
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1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
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sterkt at elever som sykler til og fra skolen, bruker hjelm.
Elevene i 1.-4. klassetrinn bør ikke sykle til skolen.
Elevene skal bruke nødvendig sikkerhetsutstyr ved sportslige aktiviteter der de
sykler, skater eller bruker skøyter/rullesko.
Bruk av digitale verktøy som mobiltelefon, smartklokke etc. for å ta bilder, film
og lydopptak er forbudt i skoletiden hvis ikke annet er avtalt.
Det er ikke tillatt å ha med seg elektroniske spill/leker eller farlige gjenstander.
Skal elevene utføre ærend som medfører at de må gå utenfor skolens område, må
foresatte gi beskjed om dette.
Elektriske kjøretøy som Segway og hooverboard er ikke tillatt i skoletiden eller til
og fra skole.

2.0.
2.1.

For barnetrinnet
Det oppfordres sterkt til at elevene ikke har med mobiltelefon, smartklokke etc. på
skolen. Hvis slikt utstyr er med, skal det være avslått og ligge i sekken.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Brudd på reglene medfører en eller flere av følgende sanksjoner:
Muntlig/skriftlig irettesettelse fra lærer eller skoleleder.
Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
Beslag av ulovlig materiell og gjenstander.
Ulovlig bruk av mobiltelefon, smartklokke etc. fører til inndragning resten av
dagen.
Innesitting i friminutt.
Ved alvorlige brudd på ordensreglene, som grov utskjelling, trakassering,
mobbing og vold mot medelever og ansatte, kan skolen i tillegg til følgende
sanksjoner komme til å involvere politi, barnevern, helsetjeneste og konfliktråd.
Bortvisning fra time eller resten av dagen.
Undervisning atskilt/skjermet fra klassen/andre elever/ansatte i eget rom eller
lokaler, for resten av dagen.
Alternative friminutt til andre tidspunkt enn andre elever, for resten av dagen.
Iverksette aktivitetsplikten i tråd med kap. 9 A i opplæringsloven.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
3.0.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

For ungdomstrinnet
Digitale verktøy som mobiltelefon, smartklokke etc. skal ikke forstyrre
undervisningen. Det vil si at den ikke skal være framme i timene uten at lærerne
har gitt elevene lov til dette.
Elevene har anledning til å være inne de 15 første minuttene av matfriminuttet.
Prøver og eksamener skal kun løses med de hjelpemidlene som skolen og
myndighetene til en hver tid bestemmer.
Brudd på reglene medfører en eller flere av følgende sanksjoner:
Muntlig/skriftlig irettesettelse fra lærer eller skoleleder.
Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
Beslag av ulovlig materiell og gjenstander.
Ulovlig bruk av mobiltelefon, smartklokke etc. fører til inndragning resten av
dagen.
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3.4.5. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
3.5. Ved alvorlig brudd på ordensreglene, som grov utskjelling, trakassering,
mobbing og vold mot medelever og ansatte, kan følgende sanksjoner komme til
anvendelse:
3.5.1. Bortvisning fra skolen for resten av timen/dagen eller inntil 3-tre dagers
bortvisning fra skolen.
3.5.2. Undervisning atskilt/skjermet fra klassen/andre elever/ansatte i eget rom eller
lokaler..
3.5.3. Alternative friminutt til andre tidspunkt enn andre elever, maksimalt for tre
dager.
3.5.4. Iverksette aktivitetsplikten i tråd med kap. 9 A i opplæringsloven.
3.5.5 Elever som fusker på eksamen håndteres etter sentrale bestemmelser og
retningslinjer.
Saksbehandlingsregler
§ 2-10 i Opplæringsloven hjemler retten til å bortvise elever. Et vedtak om
bortvisning er imidlertid et enkeltvedtak etter Opplæringsloven. Eleven skal ha
anledning til å forklare seg muntlig, rektor skal rådføre seg med elevens lærere og
foresatte. Vedtaket kan påklages.
For andre sanksjoner er det ikke særskilte saksbehandlingsregler som gjelder. Her
understrekes imidlertid betydningen av samtalen. Foresatte og elever må få anledning
til å snakke med lærere og/eller skolens ledelse og være i dialog når noe har vært
vanskelig.

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

Vi har lest ordensreglementet:
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Underskrift foresatt

______________________________________________
Dato
Underskrift elev

