Forskrift om ordensregler ved Smeaheia skole
Forskriften er vedtatt av Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget ved Smeaheia skole 4. juni 2019.
Våre ordensregler gjelder for skole og SFO skoleåret 2019-20*.

Innledning:
Ordensreglementet skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle på Smeaheia skole. «Alle
elevene er våre» er Sandnesskolens strategi for å lykkes med inkludering av alle elever. Alle elevene har rett
til et trygt og godt skolemiljø. Våre ordensregler gjelder for skole og SFO fra 0730 til 1630. Reglene gjelder
også for turer og tilstelninger i skolens regi.
*I opplæringsloven § 9 A-1 står det at SFO og leksehjelp ikke er en del av skoletiden, og vil dermed ikke
omfattes av skolens ordensreglement. Siden vi har høyt samsvar mellom regler for skole og SFO har vi et
felles reglement. Reglene for bortvisning gjelder bare for skole og ikke SFO eller leksehjelp.

Regler som fremmer et godt og trygt psykososialt miljø:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elever og voksne viser
for hverandre.
Mobbing og plaging av andre er ikke tillatt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering
og trakassering (Opplæringsloven § 9A-3)
Vi har ikke lov å si stygge ord og negative kommentarer mot elever og voksne.
Vi bruker ikke vold mot medelever og voksne.
Vi har ikke med farlige gjenstander eller våpen på skolen.
Vi kan ta med egne uteleker på eget ansvar, som for eksempel fotball og hoppestrikk.
Røyk, snus og andre rusmidler er forbudt i skoletiden og andre arrangement i skolens regi.
Snop og brus kan kun tas med etter avtale med lærer

Regler som fremmer god orden både inne og ute:
• Vi tar vare på skolen og holder skolen ren og ryddig.
• Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen ute og inne, for eksempel skolebøker og pc-er.
• Vi bør bruke innesko.
Regler som fremmer læring:
• Vi møter presist til timene og holder avtaler.
• Vi har arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen. Vi er på skolen for å lære.
• Vi har med riktig bøker og utstyr til timene.
• Vi bruker ikke mobil. Bruk av mobil kan avtales mellom rektor og hjemmet i spesielle tilfelle.
• Kamera skal ikke brukes i skoletida, men etter avtale med lærer kan kamera brukes i forbindelse med
spesielle prosjekt eller lignende.
Regler som fremmer trivsel og trygghet i friminutter:
• Elevene skal være på skolens uteområde i friminuttene. Se kart over uteområde i klasserom.
• Ved ballspill må det vises hensyn til medelever og voksne. I tillegg må det også vises hensyn slik at ikke
bygget blir påført skader.
• Rullebrett og lignende skal kun brukes på tilvist sted. Skolen sammen med FAU anbefaler å bruke hjelm
og forsvarlig verneutstyr.
• Elevene skal respektere fordelingen av skolens baner
• Vi følger skolens egne rutiner for fotball og snø.
• Elevene skal ikke oppholde seg på området for sykkel- og bilparkering i friminuttene.
• Sykler, rulleskøyter og sparkesykler parkeres i friminuttene. Bruk av skateboard og sparkesykler er tillatt
innenfor avgrenset område.

Regler som gjelder til og fra skolen:
• Skole sammen med FAU anbefaler at alle som bruker sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter og skateboard
bruker hjelm til og fra skolen og på skolens område i skoletida.
• Alle har rett til å komme seg trygt til og fra skolen.
• Vi anbefaler å bruke sykkel fra 5.trinn.
• Vi kan bruke sparkesykkel til og fra skolen fra 3. trinn.
• Vi kan bruke rulleskøyter og skateboard til og fra skolen fra 4. trinn. Vi tar de av før vi går inn.

Ved brudd på ordensreglementet brukes disse reaksjonene:
Vanligvis løser vi opp i ting ved å snakke sammen; elever, foreldre og lærere.
Før sanksjoner blir iverksatt må elevene på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd.
Elevene har alltid rett til å forklare seg overfor den som skal ta avgjørelsen. Bortvisning gjelder ikke for SFO
eller leksehjelp.
Skolen har følgende sanksjoner som skal kunne brukes mot elever som bryter ordensreglene. Tiltakene
følger det som fastsettes i opplæringsloven «Ordensreglement § 9a-10».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muntlig/skriftlig meldinger til hjemmet fra lærer.
Muntlig/skriftlig meldinger til hjemmet fra rektor.
Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor.
Bortvisning for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen etter rektors avgjørelse.
Bortvisning er enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningsloven § 28
Beslag av ulovlige gjenstander som vi ikke ønsker på skolen. Foresatte kontaktes.
Konsekvensen av mobilbruk vil være at mobilen tas fra eleven. Normalt leveres den ut på slutten av
dagen, så sant ikke bruddet er gjentakende og alvorlig.
Erstatning for ødelagte ting. Dersom materiell blir ødelagt eller mistet kan eleven bli
erstatningsansvarlig. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1–2 for inntil kr.
5.000.
Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel,
vaske gulv, fjerne tagging o.l.).
Bruk av vold, tyveri, grovt hærverk med mer kan bli politianmeldt
Midlertidig eller permanent klassebytte. Skifte av skole for mobber kan bli aktuelt som siste utvei ved
grove mobbesaker. Avgjørelsen ligger hos kommunaldirektør.

Fravær (Opplæringsloven § 2–11 og forskrift til opplæringsloven kapittel 3):
• Elevene har møteplikt til alle timer. De eneste tilfellene der fravær er tillatt, er hvis eleven har fått
innvilget permisjon av skolen, eller hvis han eller hun er syk.
• Når en elev har gyldig fravær fra skolen, skal det meddeles skolen første dag etter fraværet.
• Når en elev har vært borte fra skolen i 3 sammenhengende dager, skal foresatte melde fra til skolen.
Ved fravær utover 3 sammenhengende dager, kan skolen be om legeattest.
• Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å
gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel komme an på hva han eller hun mister på
grunn av fraværet, og om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Kommunal forskrift om ordensreglement for Sandnesskolen og
Opplæringsloven kapittel 2, kapittel 9A og Rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

