
 

 

Tjenesteområde grunnskole 

 
 
ORDENSREGLER FOR NORDRE LAND-SKOLEN 
 

Reglene er forankret i forskrift om ordensreglement for Nordre Land-skolen vedtatt i Kommunestyret 

18.06.2019. 

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet. 

Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra annet vurderingsgrunnlag enn dette. 

Elever, foresatte og ansatte skal være med å gjøre skolen til et godt, inkluderende og trygt sted å være 
og et sted der alle kan lære.  

Ordensreglene gjelder også for all organisert virksomhet skolen har innenfor og utenfor skolens område 
(Ekskursjon, skoletur, arrangement i skolens regi utenfor skoletid og lignende). 
 
Ordensreglene gjelder innenfor skolens område, til og fra skolen og under skoleskyssen  
Se reglementet for buss her 
 
Orden: 

• Være positiv og oppmerksom i timene 
• Komme forberedt og til rett tid til alle timer uten unødig opphold og ha med nødvendig utstyr 
• Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister  
• Unngå å ta med og/eller bruke utstyr og gjenstander som forstyrrer undervisningen  
• Holde det rent og ryddig, både inne og ute  
• Holde orden på egne ting 

 
Oppførsel: 

• Bidra til et godt, inkluderende og trygt læringsmiljø. Vise høflighet og respekt overfor alle på 
skolen uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering, mv. 

• Delta aktivt i opplæringen og følge beskjeder fra voksne  
• Benytte ulike framkomstmidler og leker på anvist område og bruke pålagt sikkerhetsutstyr  
• Oppholde seg innenfor skolens område 
• Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner og digitalt utstyr. Mobiltelefoner 

og digitalt utstyr skal være slått av og lagt vekk i skoletiden så lenge det ikke skal brukes i 
undervisningen 

• Respektere skolens og medelevers eiendeler 

Det kan i medhold av dette reglementet utarbeides enkle regler med konsekvenser som alle elever på 
trinnet må forholde seg til. 
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Det er ikke lov/forbudt å: 
• jukse eller forsøke å jukse 
• utøve hærverk 

• ta med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmiddel på skoleområdet 
og ved arrangement som skolen står for. Dette gjelder også til og fra skolen 

• bruke tobakk/snus 
• utøve eller true med vold 
• ha med og/eller benytte ulovlige og/eller farlige gjenstander  

Rutiner og sanksjoner ved brudd på reglene: 
• Det må vurderes om kontaktlærer/rektor/foreldre skal involveres. Mindre alvorlige saker løses 

på lavest mulig nivå 
• Dialog med eleven for å skape forståelse for situasjonen 
• Melding til foreldre 
• Anmerkninger 
• Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel 
• Elever på 1. – 7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av 

dagen, og elever på 8. – 10. klassetrinn, kan vises bort fra skolen i inntil tre dager. Bortvisning fra 
skolen kan benyttes ved svært grove regelbrudd som hærverk, vold mot andre, rus. Rektor 
bestemmer evt. bortvisning etter å ha snakket med eleven, lærerne og foreldrene (Jfr § 9A-11 i 
opplæringsloven). Ved bortvisning skal det fattes enkeltvedtak. Med hjemmel i 
forvaltningsloven kan dette påklages innen 3 uker fra den dagen brevet kom frem. Klagen 
sendes rektor som skal vurdere vedtaket på nytt. Dersom saken opprettholdes, sendes klagen til 
fylkesmannen som er klageinstans 

• Foreldre må betale/erstatte for det som er ødelagt eller mistet ved bevisst eller særlig uaktsom 
handling (jfr. Lov om skadeerstatning § 1-2) 

• Utstyr og gjenstander som forstyrrer undervisningen kan beslaglegges ut skoledagen. Dersom 
det dreier seg om farlige gjenstander, får foresatte beskjed og må hente gjenstanden hos 
rektor/inspektør 

• Ulovlige gjenstander skal inndras og leveres til politiet 
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Svarslipp for ordensreglement skoleåret 20___/20___ 

Elevens navn: _________________________________________ Klasse:_________________ 

Vi bekrefter å ha lest og gjort oss kjent med ordensreglementet for _____________________skole 

Sted: _____________________ dato___/___ 20 ___

______________________________ 

Underskrift elev 

______________________________ 

Underskrift foresatt 

_____________________________ 

Underskrift foresatt 

Leveres skolen v/kontaktlærer snarest. 


