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Forskrift om 

ORDENSREGLER VED HANA SFO 

Gjeldende fra 01.02.2018 

 

Forskriften er vedtatt av samarbeidsutvalget ved Hana skole i møte 24.01.2018 

  

Innledning: 

Ordensreglementet har til hensikt å fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle 

i skolesamfunnet. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel  

og læring (Opplæringslovens §9A-2). 

  

Regler som fremmer et godt og trygt miljø: 

● Vi behandler hverandre med respekt og vennlighet 

● Vi møter presist til avtalte aktiviteter og holder nødvendig innero.  

● Krenking som mobbing, vold, rasisme og negative handlinger mot andre er forbudt 

(§9a).  

● Vi snakker vennlig til hverandre, uten bruk av banning, stygge ord og negative 

kommentarer. 

● Utstyr og gjenstander som kan være til skade eller ubehag for andre, skal ikke brukes 

eller tas med på SFO.  

● Mobiltelefon og annet kommuniserbart utstyr (f.eks. musikkspiller, kamera, og 

smartklokke) er ikke tillatt uten skriftlig avtale mellom SFO-leder og foresatt.  

● Tobakk, snus og rusmidler er forbudt på skolens område og i skolens lokaler (jfr. 

Oppl.l §9-5). 

 

Regler som fremmer god orden både inne og ute: 

● Vi tar vare på skolebygget, skolens og SFOs inventar og materiell, og vi holder skolen 

ren og bruker søppelbøttene.  

● Elevene bidrar med å rydde og holde orden på skolens område, både inne og ute. 

● Alt yttertøy henges i garderoben - vi bruker innesko 
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● Alle plakater, oppslag o.l. som skal henges opp på skolen skal godkjennes av rektor og 

stemples med skolens stempel. 

  

Regler som fremmer trivsel og trygghet i SFO: 

● Alle har rett til å være med i lek 

● Stopp-regelen gjelder for alle (se plan for godt skolemiljø) 

● Vi gir beskjed til nærmeste voksne hvis vi ser noen som blir plaget eller trenger hjelp.   

● Sykefravær meldes digitalt til skolen innen 8.00. 

  

Regler for bruk av sykkel/sparkesykkel: 

● Både skolens ledelse og FAU henstiller foresatte om at elevene venter til 5. trinn med 

å sykle/sparke til skolen etter anbefaling fra Trygg Trafikk. Henstillingen er av 

sikkerhetsmessige årsaker. Det er likevel foreldrene som avgjør om elevene får 

sykle/sparke til skolen eller ikke.   

● SFO har en årlig sykkeltrening på slutten av skoleåret for de eldste elevene. Da 

bruker elevene hjelm.  

● SFO-tilsatte kan gi elever lov å bruke rullebrett eller sparkesykkel på rampen. 

Elevene må da bruke beskyttelse på albuer og knær, samt hjelm, og det må være 

tilsyn av en voksen.  

 

Sanksjoner: 

Ved brudd på ordensreglementet brukes disse reaksjonene: 

● Tilsnakk – veiledningssamtale – kontakt med foresatte. 

(Som regel vil denne form for oppfølging være tilstrekkelig). 

 

I tillegg kan disse reaksjonene brukes: 

● Skriftlig advarsel.  

● Midlertidig beslagleggelse av mobiltelefon o.a. kommuniserbart utstyr for resten av 

skoledagen dersom reglene for bruk ikke følges.   

● Avgrenset bevegelsesfrihet – for eksempel påbud om å holde seg i nærheten av 

navngitt ansatt, eller om å holde seg på avgrenset område.  

● Ute på andre tidspunkt enn andre elever.  

● Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtale med SFO 

leder eller undervisningsinspektør, eventuelt for utføring av pålagte oppgaver.  

● Pålegg om å rette opp skade eleven selv har påført skolens eiendom/eiendel.  

● Pålegg om å erstatte skade  

● Dersom skaden er et hendelig uhell, vil vedkommende slippe å betale noe.  

● Hvis det utøves rent hærverk eller utvises liten grad av aktsomhet, må eleven betale 

skadens kostnad til en øvre grense på 5000 kr (jfr. lov om skadeerstatning § 1-1 og 1-

2).  

 



                                   

 

Besøksadresse:    

Postadresse: Hana skole. Hanamyrveien 21. 4328 Sandnes. Tlf:  Hana: 51 33 67 00 
 

 

Saksbehandling: 

Før sanksjoner blir iverksatt, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig og foresatte 

skal være informert. Alvorlige refsingstiltak, bl.a bortvisning, bytte av klasse/skole, vil være 

fattet i et enkeltvedtak (Forvaltningsloven §2) og kan påklages (Forvaltningsloven § 28). 

 

 

 
Formålet med ordensreglementet 

 
Ordensreglementet er ment å gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til.  
Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt 
skolemiljø, som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte.  Ordensreglementet skal bidra 
til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og 
mellom elever og ansatte. 
 
Generelt ansvar for elever, ansatte og foresatte 
Både elever, ansatte og foresatte har ansvar for å skape et godt skolemiljø.  Viktigst er det at 
alle bryr seg om hverandre, oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med 
respekt, og tar avstand fra mobbing, diskriminering, rasisme, vold og hærverk. 
 
Aktivitetsplikt 
Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen. Aktivitetsplikten består av flere del-plikter: Alle som arbeider på skolen skal 
følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all 
mistanke om mobbing, og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
Skolens plikt til å lete etter og sette inn egnede tiltak løper så lenge eleven ikke har det trygt 
og godt på skolen. Det foreslås en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der det er en voksen på 
skolen som krenker elever. 
 
 

Elevenes generelle rettigheter og plikter 
 
Som elev har du rett til: 

● et skolemiljø som gir deg trygghet og sosial tilhørighet 
● å bli hørt i saker som gjelder ditt eget forhold til skolen 
● å få forklare deg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner. 

 
Som elev har du plikt til: 

● å følge allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk 
● å følge ordensreglementet 
● å rette deg etter anvisninger og pålegg fra rektor, lærere eller andre som arbeider ved 

skolen 
 

Dokumentasjon i enkeltsaker  
Til erstatning for enkeltvedtaket er det innført et handlingsrettet dokumentasjonskrav. Når 
skolen setter inn tiltak i en enkeltsak, skal det også lages en plan for hvordan tiltaket skal 
gjennomføres. Slik legges det til rette for at tiltakene faktisk gjennomføres og eleven og 
foresatte har trygghet for at noe skjer. I tillegg til planen må skolene også dokumentere det 
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arbeidet de faktisk gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i enkeltsaker. Det er viktig at skolens 
arbeid er forsvarlig dokumentert i tilfelle saken senere skal overprøves. 
 
Bruk av fysisk makt for å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. 
I forarbeidene til loven (Ot. prp. nr 46 kap 20) fremgår det at opplæringsloven ikke skal 
inneholde særregler for bruk av fysisk makt, ransaking eller lignende. Det fremgår imidlertid 
videre av forarbeidene at: «Nødrett og nødverje gir en viss rett for personalet på skolen til å 
stoppe basketak og slåsting mellom elevar med fysisk makt og til å verje seg sjølv mot elevar 
som er trugande eller valdelege, jf. §§ 47 og 48 i straffelova. Det kan altså ut fra forholda 
vere lovleg å bruke fysisk makt for å hindre at elevane skader seg sjølv eller andre, eller 
skader eigedommen til skolen eller eigedommen til andre. Skolepersonalet har dessutan ei 
særleg plikt til å ha omsorg for elevane på skolen. Personalet har såleis ikkje berre rett, men 
også plikt til å gripe inn for å hindre at elevar skader eller plagar andre elevar eller skader 
seg sjølv eller skoleeigedommen.»  

 

Ikrafttredelse og kunngjøring 

Forskriftene kunngjøres ved hjemsending via ranselpost og ved publisering på skolens 

hjemmeside. 

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Opplæringsloven § 2-9, § 2-10, §9-5 og § 9A, 

samt Rundskriv Udir-7-2005 Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler. 
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BEKREFTELSE 

  

  

 Ber om at denne svarslippen returneres skolen. 

  

  

 Navn på elev:                                                         Klasse:  

  

  

  

  

 Jeg/vi bekrefter å ha lest ordensreglementet for Hana SFO. 

 (I bekreftelsen må en ha høyde for at elevene i SFO vil ha ulikt grunnlag for å forstå reglene. 

De yngste elevene må ha mer hjelp av de foresatte enn de eldre elevene. Vi ønsker uansett 

at foresatte og elever skriver under på at de har lest og snakket om ordensreglene)  

  

 Dato: 

  

  

 Foresattes underskrift: 

  

  

  

Elevens underskrift: 

  

  

 

 


