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”Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi 

reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. 

Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar 

som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i 

forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.

Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg 

munnleg for den som skal ta avgjerda. ” (Opplæringsloven §2-9)

Generelt
Vi ønsker at skolene i Bjugn kommune skal være skolesamfunn hvor alle lærer og trives. Et 
hvert samfunn trenger lover og regler som vi må rette oss etter for at samfunnet skal fungere 
best mulig. Opplæringsloven § 2-9 fastslår at skolene skal ha et ordensreglement. 
Ordensreglementet gir informasjon om hva som forventes av elevene, og skal være grunnlag 
for vurdering av elevenes orden og atferd. Formålet med denne vurderinga er å bidra i 
sosialiseringsprosessen, skape et godt psykososialt miljø og informere om elevens orden og 
atferd. Ordensreglementet gjelder på skolen og på aktiviteter utenfor skoletid i skolens regi. 
Reglementet gjelder også på vei til og fra skole og for SFO. 

Den enkelte rektor kan, i samråd med skoleutvalg og etter en prosess der berørte parter er 
hørt, vedta utfyllende ordensregler for den enkelte skole så lenge disse ikke bryter med det 
overordnede reglementet.

Eleven har rett til å
 ha arbeidsro, og et godt fysisk og psykososialt skolemiljø.

 bli gjort kjent med ordensreglementet.

 gjøre greie for sitt syn før disiplinære tiltak settes i verk.

 ta opp aktuelle saker gjennom klasseråd og elevråd.

 bli tatt med på råd ved endringer i ordensreglementet.

Alle elever plikter å bidra til et godt skolemiljø ved å
 ikke bruke uttrykk eller utføre handlinger som kan såre eller krenke andre.

 ikke bruke fysisk makt eller vold mot andre.

 være på det området du til enhver tid skal oppholde deg på.

 holde skolens område fritt for rusgifter og skadelige gjenstander.

 kjenne til og følge skolens regler om:

- mobbing og krenkende adferd.

- bruk av IKT (herunder mobiltelefoner, nettbrett og lignende).

- bruk av ute- og inneareal

 rette seg etter instruks fra voksne.



Ønsket orden er at eleven
 møter til rett tid og har med alt nødvendig utstyr
 tar med klær og utstyr etter vær og aktivitet
 oppbevarer sko og uteklær på anvist sted
 gjøre arbeid som er pålagt til rett tid og så godt som mulig
 varsler lærer hvis han/hun blir syk og må forlate skolen
 tar vare på skolens utstyr, inventar og materiell

Ønsket oppførsel er at eleven
 er hyggelig og høflig mot andre.
 ikke bruker uttrykk eller utføre handlinger som kan såre eller krenke andre.
 ikke bruker fysisk makt eller vold mot andre.
 ikke medbringer eller bruker tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skolen
 er på skolen og deltar i undervisningen
 ikke fusker, for eksempel ved å presentere andres arbeid som sitt eget.

Sanksjoner
Ved brudd på ordensreglementet kan følgende sanksjoner iverksettes:

 Skriftlig eller muntlig advarsel fra kontaktlærer
 Skriftlig eller muntlig advarsel fra rektor
 Midlertidig inndragning av gjenstander
 Hvis eleven forstyrrer undervisningen, kan eleven bli bortvist fra timen.
 Hvis eleven alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene, kan han/hun vises bort fra 

undervisningen i samsvar med §2-10 i Opplæringsloven.

Ved brudd på skolereglementet vil
 hendelsen dokumenteres skriftlig
 eleven ha rett til å forklare seg
 kontaktlærer varsles
 foreldre/foresatte varsles

Tiltak
 Hvis eleven forstyrrer undervisningen, kan eleven bli bortvist fra timen.

 Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene, kan vises bort fra 

undervisningen i samsvar med §2-10 i Opplæringsloven.

 Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan eleven flyttes til en annen skole i 
samsvar med §8-1 fjerde ledd i opplæringsloven.

«Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire 

gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 

1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.

Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, 

skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal 

varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. (Opplæringsloven §2-10)


