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ORDENSREGLEMENT KARASJOK SKOLE -FORENKLET UTGAVE 

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skoletiden, inkludert digital aktivitet.  

Som elev har du krav på: 

• et trygt og godt skolemiljø  

• å bli møtt med omsorg og respekt 

• en hverdag uten krenkelser og mobbing 

• å ha dine eiendeler i fred 

 

Som elev har du plikt til å : 

• arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø  

• behandle andre på en ordentlig måte  

• vise andre respekt og behandle deres og skolens 

eiendeler pent 

• møte til og delta aktivt i opplæringen slik at lærer får 

grunnlag for å vurdere elevenes  

 

God orden er å:  

• møte presis til timer og avtaler  

• møte forberedt til opplæringen 

• ha med nødvendige læremidler og utstyr  

• gjøre arbeid til rett tid og overholde frister   

• holde orden 

• ikke forlate skolens område uten tillatelse 

• følge skolens regler om melding av fravær 

God oppførsel er å: 

• behandle alle med respekt 

• arbeidsro i timene 

• Bidra til et godt læringsmiljø 

• Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte  

• Følge regler for innlevering av mobil og bruk av IKT-

utstyr 

Uakseptabel oppførsel: 

• mobbing, krenkelser, vold, trusler eller annen krenkende adferd.  

• fuske på prøver eller innleveringer 

• ha med og/eller benytte våpen og farlige gjenstander 

• bruk av rusmidler, tobakk og snus 

• bruke andres brukernavn eller passord 

• hærverk på skolens eiendeler, skolebygg og inventar 

 

Konsekvenser: 
Sanksjonene skal stå rimelig forhold til bruddet. Det er ikke tillatt med kollektiv sanksjoner. Fysisk refsing skal ikke finne 
sted. Brudd på reglene kan medføre følgende tiltak, alt etter sakens alvor: 

• anmerkning 

• muntlig irettesettelse 

• muntlig melding til foresatte 

• skriftlig irettesettelse 

• skriftlig melding til foresatte 

• inndragning av farlige gjenstander 

• ved hærverk kan eleven bli erstatningspliktig inntil 5000 
kr. 

• samtaler med lærer/rektor etter skoletid 

• bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet og tre dager 
på ungdomstrinnet 

• forhold som strider mot norsk lov vil normalt bli anmeldt 

• grove brudd ved bruk av skolens IKT-utstyr kan medføre 
at eleven blir utestengt fra bruk av IKT-utstyr i en 
periode fastsatt av skolen. 

• nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.  

 

Ugyldig fravær 

Dersom eleven gjentatte ganger kommer for sent eller er 

ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få 

klarlagt årsaken. De tiltakene som iverksettes, må ses i 

sammenheng med årsaken og hvor hyppig dette 

forekommer. Foresatte skal involveres når fraværet, 

inkludert for sent komming, går ut over elevens læring 

Annet fravær 

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. 

Rektor kan etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 

to uker. Fravær ut over dette er å anse som at eleven er tatt 

ut av skolen. 

Stort fravær kan medføre at skolen ikke kan gi 

halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter 

  

For fullstendig reglement og regelmatrise se minskole.no/karasjok 
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