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Til elever, foresatte og personale!  

På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard – Øygard for alle!  

I dette ligger det en forståelse om at vi alle har et felles ansvar for å 

skape et godt skolemiljø.  

Alle elever har rett til et godt og et trygt skolemiljø, og som elev på 

Øygard er det derfor viktig at du får oppleve trygghet, trivsel og læring. 

Som elev har du en rett til dette, men du har også en plikt og et ansvar 

for at også dine medelever får oppleve trygghet, trivsel og læring. Den 

enkelte elev skal selv ta del i å skape en god skole. 

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med 

opplæringen. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt 

læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer. 

Felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan 

bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø. 

Vi håper derfor at alle er med på å bygge opp under skolens 

ordensreglement i  ” Alle for Øygard”. 

Når alle er for Øygard, blir Øygard en god skole for alle.  

Velkommen til samarbeid om et godt læringsmiljø på Øygard 

ungdomsskole! 

 

Rune Stangeland 

rektor                
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Skolens visjon og filosofi: 
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Regler som fremmer et godt og trygt 

psykososialt miljø 

 

 Elever og voksne skal vise respekt for hverandre 

 Mobbing og plaging av andre er ikke tillatt. Dette gjelder også på 
skoleveien og på sosiale medier 

 Negativ eller grov munnbruk mot elever og voksne er ikke tillatt 

 Bruk av vold mot medelever og voksne er ikke tillatt 

 Elevene skal ikke ha med seg farlige gjenstander eller våpen på 
skolen 

 Tobakk, e-sigaretter og rusmidler er forbudt i skoletiden og andre 
arrangement i skolens regi, og skolen kan utstede varsel om 
røykeatferd dersom elever oppholder seg sammen med andre som 
røyker 

 

Regler som fremmer trivsel og trygghet i 

friminutter 

 
 Elevene på 8. og 9. trinn skal være på skolens område i 

friminuttene 

 Ved ballspill må det vises hensyn til medelever og voksne. I tillegg 
må det også vises hensyn slik at ikke bygget blir påført skader 

 Snøballkasting og ”snøvasking ” er ikke tillatt i skoletiden 
 

 

Regler som fremmer god orden  

både inne og ute 

 

 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både inne og ute 

 Alle lærebøker skal ha bokomslag 

 Elevene har ansvar for å rydde og holde orden på skolen 
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 Sukkerholdig og usunn mat (som brus, energidrikk, snop, kjeks, 
boller o.l.) er bare tillatt på skolen ved avslutninger, turer og ved 
halv- og heldagsprøver. Det er rom for kos ved spesielle 
anledninger, dette vurderes av hver lærer.  

 Spising er kun tillatt i pauser, og da bare i klasserom og 
kantine/foajè 

 Lue, caps og hette brukes kun i friminutt og midttime. Uniformering 
tillates ikke. 

 Når klasserommet forlates, skal klasserommet og pultene være 
ryddet 

 Ryddig pult og hylle 

 

Regler som fremmer læring 

 

 Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen 

 Lærere og elever skal være klare på klasserommet når timen 
begynner (når det ringer for andre gang) 

 Elevene skal stå ved pulten når ny voksen kommer inn i 
klasserommet 

 Elevene reiser seg når voksne banker på døra og kommer inn 

 Møte presis til timer og avtaler 

 Ha med riktig utstyr og læremidler 

 Bøkene til timen skal ligge klar på pulten når timen begynner 

 Oppgaver må leveres til avtalt tid 

 Ordenselev, tillitselev eller andre elever melder fra til kontoret 
dersom ingen voksne har kommet innen fem minutter 

 Vanndrikking i timer kun fra medbrakt flaske 

 Tekniske kommunikasjonsmidler som f.eks, mobiltelefon, 
smartklokker o.l skal ikke sees eller høres i skoletiden, bortsett fra 
etter avtale med lærer. 

 Fotografering og filming er kun tillatt etter avtale med 
administrasjon, lærer eller assistent      
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Regler for bruk av sykler, moped og traktor 

 

 Ved sykling til og fra skolen og ved skolens arrangement, skal hjelm og 

lys brukes 

 Sykkel/moped parkeres kun på anvist område 

 Traktor parkeres på øverste parkeringsplass 

 Traktor, moped, andre motoriserte kjøretøyer, sykler, sparkesykler, 
skateboard, longboard, balansebrett o.l skal ikke brukes i skoletida 

 

Regler for bruk av skolens datautstyr 

 
 Skolen har utarbeidet egne regler for bruk av skolens datautstyr, 

og disse reglene er også en del av Øygard ungdomsskole sitt 
ordensreglement. Ved overgang til Chromebook, vil reglene bli 
erstattet av en avtale om bruk av IKT på Øygard, som elev og 
foresatt må skrive under på før enheten blir utlevert. Reglene for 
bruk av skolens datautstyr ligger på skolens hjemmeside.  

 

 

Sanksjoner 

 
Ordensreglementet omhandler orden og atferd, og ved brudd på dette 
brukes disse reaksjonene: 
 

 Vanligvis løser vi opp i ting ved å snakke sammen; elever, foreldre 
og lærere 

 Tilsnakk og anmerkninger kan bli gitt av lærer og andre voksne 

 Elever som forstyrrer undervisningen eller viser dårlig oppførsel, 
kan bli sendt til kontoret. Melding sendes hjem for underskrift 

 Juks på prøver og innlevering av avskrift fra internett/andre kilder 
er ikke tillatt. Dette fører automatisk til at eleven ikke får karakter 
på prøven, men i stedet får oppførselsanmerkning. Ny prøve kan 
bli gitt 

 Plagiering vurderes til lav måloppnåelse 

 Brudd på reglene i ordensreglementet tas med i vurderingen når 
karakterene i orden og oppførsel skal settes 



7 

 Kommuniserbart utstyr og kamera inndras ved brudd på 

reglementet og leveres ut etter skoletid dvs kl.14.00 eller kl.14.30. 
Dersom eleven ved regelbrudd nekter å gi fra seg utstyret, 
kontaktes administrasjonen samt foresatte 

 Gjensitting og parade kan gis av lærere og andre voksne ved 
røyking/besittelse av tobakk/snus, ulovlig opphold utenfor skolens 
område, skulk og etter tre ganger for sent til time uten gyldig grunn 

 Erstatning for ødelagte ting. Foresatte er erstatningspliktige etter 
skadeerstatningsloven § 1-2 for inntil 5000 kroner 

 Pålegg om å rette opp skade elever eventuelt har påført skolens 
eiendom eller eiendeler (eks fjerne tagging, vaske gulv) 

 Dersom elever som har med uønskede/farlige gjenstander på 
skolen blir gjenstandene inndratt og foresatte kontaktes. 

 Falsk brannalarm fører automatisk til utvisning 

 Bortvisning fra klassen resten av timen/arbeidsperioden etter 
faglærers avgjørelse, eller resten av dagen etter rektors avgjørelse  

 Bortvisning fra skolen inntil 3 dager (kun enkeltvedtak gjort av 
rektor) 

 Bruk av vold, tyveri, grovt hærverk med mer kan bli politianmeldt 

 Ved mistanke om bruk eller besittelse av rusmidler, blir eleven, 
etter kontakt med foresatte, sendt hjem / hentet hjem av foresatte 
for resten av dagen samt andre instanser vil bli kontaktet.  

 En særlig grov eller klanderverdig hendelse kan føre til at 
karakteren i oppførsel settes ned.  

 

Saksbehandling av sanksjoner 

 
Før sanksjoner blir iverksatt, skal eleven ha anledning til å forklare seg 
muntlig og foresatte skal være informert. Alvorlige refsingstiltak, bl.a. 
bortvisning og bytte av skole, vil være fattet i et enkeltvedtak 
(Forvaltningsloven §2) og kan påklages (Forvaltningsloven §28).  
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Rutiner ved fravær 

 

 Foresatte melder fra til skolen ved alle typer fravær første 
fraværsdag (telefon/mail/mobilskole) 

 Dersom lærer ikke har mottatt beskjed fra foresatte om fraværet 
første fraværsdag, kontakter lærer hjemmet 

 Skolen skal gi beskjed til foresatte dersom eleven blir syk i løpet av 
skoledagen, med mindre eleven selv har kontaktet foresatte 

 Permisjon må søkes i god tid, minimum en uke før. Se eget skjema 
på skolens hjemmeside for permisjon over 3 dager 

 Kjøreopplæring: 
Timer til kjøreopplæring skal legges til etter skoletid og det vil ikke 
bli innvilget permisjon til dette. Det kan søkes om fri til oppkjøring 

 Ugyldig fravær fra timer er skulk 

 Foresatte har ansvar for at skolearbeidet blir fulgt opp under 
permisjon 

 Eleven må være forberedt på å ta igjen prøver og framføringer som 
har vært avholdt under fravær. Dette gjøres etter avtale med 
faglærer 

 Stort fravær kan føre til manglende karaktergrunnlag i fag, og til at 
eleven får karakteren IV (Ikke Vurderingsgrunnlag). Skolen er 
pliktet til å varsle elev og foresatt i forkant. 

 Det er egne regler for føring av fravær på vitnemålet. Se skolens 
hjemmeside 

 

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Opplæringsloven § 2-9, § 2-10 
og § 9a, og Rundskriv Udir-8-2014 Om ordensreglement i grunnskoler og 
videregående skoler.  


