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ORDEN – OG ATFERDSREGLER FOR GRUNNSKOLENS ELEVER OG VO  

VED RØKLAND SKOLE 

 

Skolens ordensregler gjelder i skoletida, skoleveien,  

på skoleturer og på arrangement i regi av skolen. 
 

REGEL KOMMENTAR KONSEKVENS 
 

Elevenes fysiske og psykiske 

arbeidsmiljø er tilrettelagt etter 

lover og forskrifter.  §9a – 1. 

 

Elevene har rett til et miljø 

fritt for mobbing. 

 

Mobbing er gjentatt negativ eller” 

ondsinnet” atferd/handling fra en eller 

flere personer som er  rettet mot en 

annen person som har vanskelig for å 

forsvare seg. 

Skolen aksepterer ikke mobbing, 

verken fysisk eller psykisk. Om du 

ikke mener å såre noen med det du 

sier eller gjør, så vær klar over at du 

ikke vet hvordan den du sier noe til, 

oppfatter det. Legg derfor heller vekt 

på å gi dine medelever og andre, 

positive kommentarer og ros. 

 

1. Kontaktlærere og 

administrasjonen 

samtaler med hver av 

partene. 

2. Foresatte involveres. 

3. Tiltaksplan i forhold 

til § 9A settes opp og 

følges opp over tid. 

4. - Bortvisning som 

fører til nedsatt 

oppførselskarakter i 

ungdomsskolen 

 

Intro elevene er 

underlagt introloven 

med egne regler om 

bortvisning 

 

Elevene har rett til et miljø 

fritt for: 

1. plaging 

2. slåssing 

3. munnbruk 

4. rasistisk og religiøs 

sjikane 

5. seksuell trakassering 

6. vold 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene har møteplikt på skolen. De 

kan ikke selv velge om de vil møte. 

Elevene har derfor rett til å føle seg 

trygge i den skolehverdagen de møter. 

Det er derfor overordnet at 

skoledagen preges av å vise hverandre 

hensyn og respektere hverandre for 

den en er.  

 

Når uenighet, krangel og konflikter 

oppstår, er det viktig å løse de på en 

respektfull måte, og søke hjelp hos de 

voksne når konflikten topper seg.  

 

 

 

 

1. Kontaktlærere og 

administrasjonen 

samtaler med hver av 

partene. 

2. Foresatte involveres. 

3. Aktivitetsplan i 

forhold til § 9A settes 

opp og følges opp 

over tid. 

4. Bortvisning som fører 

til nedsatt 

oppførselskarakter i 

ungdomsskolen 

Intro elevene er underlagt 

introloven med egne regler 

om bortvisning 
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Elevene har rett til arbeidsro i 

timene.  

 

Elevene er på skolen for å lære. Alle 

har rett på et læringsmiljø hvor de kan 

få arbeide konsentrert i ro og fred 

uten å bli forstyrret. 

 

1. Henvisning til 

alternativt 

   rom/gruppe under tilsyn 

2. -Administrasjonen 

kontaktes  

3. Foresatte involveres 

4. Bortvisning for resten 

av arbeidsøkta  

- Ved gjentatte forstyrrelser, 

blir det gitt merknader i 

ungdomsskolen. 

 

 

Ved lengre sykdomsfravær har 

eleven rett til 

hjemmeundervisning som 

avtales i samråd med foresatte 

og elev. Fraværets omfang må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Foreldre må søke 

kommunen(skoleeier) om slik 

undervisning. Skolen kan være  

behjelpelig med søknaden. 

Lærer som har ansvar for 

hjemmeundervisning lager 

planer for undervisningen 

 

Elevene i ungdomsskolen har 

anledning til å oppholde seg 

inne i avtalte rom i 2. og 3. 

friminutt. 

I 1.friminutt må de oppholde 

seg ute . 

Elevene fra 1-7 trinn skal være 

ute i alle friminuttene. 

 

Elevene på Vo har anledning 

til å holde seg inne i 

pausene,men ikke i området 

fra branndøren mot gangen til 

kaffehøla og heller ikke i SFO 

området/småtrinnet. 

 

 

Det er en helt klar sammenheng 

mellom fysisk aktivitet, frisk luft og 

en større opplagthet både fysisk og 

psykisk 

 

Kontaktlærer informeres ved 

brudd på avtaler. 

Foresatte involveres 

 

Elevene i ungdomsskolen har 

anledning til å forlate skolens 

område i langfriminuttet fra 

1130 til 1205. 

Elevene på VO kan forlate 

skolens område i skoletiden 

etter avtale med lærer. 

 

 

Elevene har ansvar for å være tilbake 

på skolen innen 1205, om ikke annen 

avtale er inngått. De har også ansvar 

for å vise god oppførsel også utenfor 

skolens område.  

 

Gjentatt forseinkomming 

fører til nedsatt 

ordenskarakter.   

Brudd på god oppførsel fører 

til nedsatt 

oppførselskarakter.   

Begge forseelsene kan føre 

til forbud mot å forlate 

skolens 

område.  
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Elevene har pliktig oppmøte 

på skolen.  

(Ved fravær skal det 

uoppfordret leveres melding 

fra første dag. 

Fravær uten gyldig grunn 

anses som skulk. 

Ved alt planlagt fravær skal 

det søkes om fri.) 

Nytt fraværsreglemang. 

 

Elevene har rett og plikt til opplæring. 

Skolen skal registrere fravær og se til 

at elevene møter til undervisning. 

Skolen skiller mellom dokumentert 

fravær og udokumentert fravær. 

Dokumentert fravær er når en elev er 

borte fra skolen p.g.a sykdom, 

lege/tannlege,begravelse og o.l., dette 

må dokumenteres.Dette gjelder også 

elever som tilhører andre trossamfunn 

som ønsker fri i forbindelse med 

helligdager.(Søknad). 

Udokumentert fravær: Når elevene er 

borte fra skolen uten melding /søknad 

fra foresatte. 

Ved planlagt fravær: 

- fra en dag inntil tre dager søker 

foresatte kontaktlærer om fri ved å 

bruke transponder/mail. 

- for feriereiser over tre dager – 

sender foresatte søknad til rektor. 

Ved sammenhengende fravær over 

14dager skrives eleven ut av skolen 

ved enkelt vedtak. 

Henviser til eget fraværsreglement for 

Saltdal kommune.  

 

 

Foresatte involveres ved 

udokumentert fravær og ved 

stort bekymringsfullt fravær. 

 

Stort fravær som ikke kan 

dokumenteres kan føre til 

nedsatt ordenskarakter på 

ungdomstrinnet  

 

Henviser til eget  

fraværreglement for Saltdal 

kommune. 

 

 

Elevene skal møte presis til 

alle timer og avtaler på skolen. 

 

 

Foresatte involveres 

 

Flere forseinkomminger kan 

føre til nedsatt 

ordenskarakter i 

ungdomsskolen. 

 

Egne regler for Introelevene 

på VO. 

 

Elevene er ansvarlig for 

skolebøkene sine og skal 

behandle skolemateriellet med 

forsiktighet. 

Passer, kalkulator og linjal, 

deles ut en gang i løpet av 

skoletiden. 

 

 

Fagbøkene brukes på nytt fra år til år. 

 

 

Dersom fagbøker blir 

ødelagte, må disse erstattes 

Øvrig utstyr som eleven 

ødelegger, f. eks. 

engangsbøker, passer, 

kalkulator, linjal, må eleven 

selv gjenskaffe. 
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Elevene skal delta aktivt i å 

skape et godt miljø på skolen. 

I denne prosessen hører også 

med å holde god orden i 

klasserommet og ikke forsøple 

fellesarealer som f.eks 

toalettene. 

 

 

 

 

 

God orden gjør arbeidssituasjonen 

lettere og trivselen større for alle  

 

 

 

Elevene/klassen må selv 

rydde opp etter seg og ta 

ansvar for det de har satt i 

verk. 

f. eks.: 

- plukke søppel 

- koste eller vaske gulv 

- fjerne skriblerier 

Ungdomstrinnet må være ute 

i alle friminutt  dersom 

reglene ikke blir overholdt. 

 

 

I klasserom, ganger og 

korridorer skal en gå, ikke 

springe. 

 

Springing kan føre til harde 

sammenstøt og skader. 

 

Ved gjentakelse etter 

tilsnakk involveres 

administrasjon som igjen 

kontakter de foresatte. 

 

 

Snøballkasting skal bare skje 

på anviste steder og oppsatte 

blinker. 

 

Snøballer kan være harde og skade  

elevene/andre som blir truffet. 

Snøballkasting kan også skremme de 

minste elevene. 

 

 

Ved gjentakelse etter 

tilsnakk involveres de 

foresatte. 

 

 

Elever skal ikke ødelegge eller 

legge beslag på noen av 

skolens, eller andres eiendeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hærverk på inventar og bygninger 

ødelegger trivselen for alle på skolen, 

og det medfører unødvendige utgifter. 

En skal ha respekt for det som tilhører 

andre. 

 

1. Foresatte må 

informeres/involveres 

2. Dersom det er 

gjennomførbart kan 

elevene pålegges å 

reparere skader. 

3.  Foresatte og elever 

har erstatningsansvar 

etter skade, 

erstatningsloven § 1-

2, for inntil kr. 5000 

for det som blir 

ødelagt. 

4. Anmeldelse til 

politiet. 

 

Det er ikke tillatt å spise 

godter og drikke 

brus/energidrikke i skoletida. 

VO har egne regler for dette i 

klasserommet. 

 

Det er viktig å spise sunnt, da  læring 

blir lettere. 

Brus og andre godterier kan bare 

tillates i spesielle tilfeller. 

 

 

- Inndraging.  

- Ved gjenntakelse kan det 

bli forbud mot å forlate 

skolens område i 

matfriminutt for elven i 8 -10 

trinn. 
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Det er forbud mot å røyke, 

bruke snus eller skrå i 

skoletiden eller på skolens 

arrangementer.  

Skoletiden gjelder fra eleven 

går på og til eleven går  av 

bussen. 

 

 

 

Kjøp og bruk av tobakk har 

aldersgrense 18 år. 

 

- Foresatte involveres 

- Nedsatt oppførselskarakter 

ved 

gjenntakelse(grunnskolen) 

 

 

 

 

 

Det er forbud mot å benytte 

rusmidler i skoletida eller på 

skolens arrangementer. 

J.fr. § 9-5 opplæringslova 

 

Kjøp og bruk av alkohol har 

aldersgrense 18 og 20 år. 

Narkotiske stoffer er forbudt. Jfr. 

Straffeloven 

 

 

-1. Foresatte involveres 

- 2. Nedsatt 

oppførselskarakter  

- 3. Bortvisning. 

- 4. Anmeldelse 

 

 

Det er ikke tillatt å ha med 

farlige gjenstander som f.eks 

kniv og våpen på skolen. 

 

I lek hvor mange elever er samlet, kan 

skader lett oppstå ved bruk av farlig 

redskap.  

Kniv og våpen på offentlig sted er 

ikke tillatt. 

 

  

1. Inndragning og 

utlevering til 

foresatte. 

 2. Foreldrene 

informeres 

3. Anmeldelse  

 

 

Mobiltelefon er ikke tillatt 

brukt i skoletiden (timer og 

friminutt).  

 

Telefonene skal leveres til læreren de 

har i første økt, og leveres ut ved 

skoledagens slutt. 

 

 

- Inndragning, utleveres ved 

dagens slutt. 

  Foreldrene informeres 

- Nedsatt oppførselskarakter 

ved gjentakelser 

Egne regler for elevene på 

VO 

 

 

Private digiale 

kommunikasjons-midler som 

f.eks nettbrett, PCer, iPad er 

ikke tillatt brukt i skoletiden 

når ikke annet er avtalt. 

 

 

Bruk av disse gir muligheter for 

uønsket fotografering, spilling og 

uønsket atferd gjennom sosiale 

medier 

 

- - Inndragning, utleveres 

ved dagens slutt. 

- Nedsatt oppførselskarakter 

ved gjentakelser 

 

 

Det er ikke tillatt å fuske ved 

prøver, tentamen og eksamen 

 

Det er viktig å opptre redelig i forhold 

til det du leverer av besvarelser.   

 

-Ikke godkjent/karakter på 

prøve, tentamen eller 

eksamen. 

- Foresatte kontaktes 
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Digitale 

kommunikasjonsmidler skal 

brukes etter skolens reglement 

 

 

Elevene i grunnskolen skal ikke 

oppholde seg alene på datarom. 

Ved bruk av digitale hjelpemidler skal 

eleven kun bruke nettsteder etter 

lærers anvisning . 

 

 

- Foresatte involveres 

- Innskrenking i bruk av 

digitale verktøy.  

 

Syklene skal parkeres låst på 

anvist plass.  

 

 

Elever som sykler til og fra skolen 

skal være sikre på at sykkelen deres 

får stå i fred i løpet av skoledagen. 

Hvis sykler blir tatt uten lov 

anses dette som tyveri 

 

Ved gjentakelse etter 

tilsnakk involveres de 

foresatte. 

 

Nedsatt oppførselskarakter 

Erstatningsansvar 

 

 

 

 

Sykling er ikke lov i 

skolegården i skoletida, bare i 

skolens sykkelløype bak 

skolen. 

Påbud med hjelm ved bruk av 

sykkel i skoletiden  

 

 

 

 

1.Tilsnakk og forbud mot å 

sykle uten hjelm 

2.Ved gjenntakelse kontaktes 

foresatte. 

3.Forbud mot å sykle i 

sykkelløypa 

 

Ved bruk av skøyter på 

vinteren,skatebord på rampen 

og sparkesykler skal elevene 

bruke hjelm. 

 

 

 

1.Tilsnakk og forbud mot å 

sykle uten hjelm 

2.Ved gjenntakelse kontaktes 

foresatte. 

3.Forbud mot å sykle i 

sykkelløypa 

 

 

 

Spesielt for intro-elevene 

Introelevene følger også reglene som 

Følge av Intro-loven, der det er egne 

regler i forhold til bortvisninger. I 

tillegg må elevene forholde seg til 

avtaler som er gitt mellom skolen og 

andre samarbeidspartnere, f.eks. 

flyktningekontoret. 

 

Bønn i skoletiden: Skolen legger ikke 

til rette for bønn. Elevene skal ikke 

bruke korridorer eller andre rom til 

bønn  
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SAKSBEHANDLING 

 

Ordensreglene skal, hver høst, gjøres kjent for elevene ved skolestart, og for foreldre på det første 

foreldremøtet om høsten. 

 

Forskrifter for fastsetting av orden og oppførselskarakter, Forskrifter til opplæringslova kap.3, skal 

gjøres kjent for elever og foresatte i ungdomsskolen. 

 

Generelt gjelder: 

 

            Ved alvorlige og  eller gjentatte brudd på skolens reglement skal heimen involveres.  

            Eleven og kontaktlærer/lærer har møte med administrasjonen. Eleven ringer hjem og forteller 

hva saken gjelder i løpet av møtet. Administrasjonen snakker også med de foresatte. 

 

 Ved alvorlige eller gjentatte brudd på skolens ordensreglement skal elevene på 

ungdomstrinnet ha nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter og bli utvist ved bestemte 

brudd. 

 

 For bortvisning sier Opplæringslova § 2- 10: 

 

Elever på 1. – 7. årstrinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen.  

Elever på 8. – 10. årstrinn kan bortvises inntil tre dager. 

Eleven og foresatte har uttalerett før endelig avgjørelse tas av rektor i samarbeid med 

kontaktlærer/lærer og i samsvar med gjeldende forskrifter. Opplæringslova § 2-9 og 3-7)  

 

 

 Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område eller knyttet til aktiviteter i regi  

av skolen, bør meldes til politiet ved rektor. 

Eksempler på straffbare forhold:  

- tyveri fra skolen eller medelever  

- bruk, oppbevaring av narkotika og andre rusmidler 

- omfattende hærverk og innbrudd 

- vold mot medelever og ansatte ved skolen 
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