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ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE 
 

Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet 
skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i 

utviklinga av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og 

mellom elevene og de ansatte. 

 
Ordensreglementet er en forskrift, jf. Opplæringsloven § 2-9 og 3-5 og Forvaltningsloven § 2 
 
Kunngjøring: 
Disse reglene gjøres kjent for alle ved skolen og for hjemmene hvert år ved skoleårets 
begynnelse. De finnes også på skolens hjemmeside www.minskole.no/svarholt. 
Utvisning er et enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 2-10. 
 
Vi viser også til trivselsregler som finnes på alle klasserommene. Disse skal fremme positiv 
adferd og bidra til å skape gode relasjoner og fellesskapstiltak i klassene. 
 
 
 

§ 3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel 
 
Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven 
opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.  
 
Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen, 
og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebærer blant annet 
om eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendig utstyr 
til timene. Her vil også  manglende innleveringer og  problemer med punktlighet komme 
inn. 
 
Grunnlaget for vurdering i oppførsel er knyttet til all oppførsel på skolen, og spesielt 
hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor 
opplæringen. Det innebær blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre. 
Eksempel på oppførsel som ikke aksepteres er mobbing og andre krenkelser, bråk og 
skulk. 
 
 
Reglene skal bidra 
til: 

 
 
På skolen skal du: 

• Å utvikle sosiale 
ferdigheter 

 
• Å bygge positive 

relasjoner 
mellom elevene 
og mellom 
elevene og de 
voksne i 
skolesamfunnet 
og samfunnet for 
øvrig. 

 
• Hindre skader og 

ødeleggelser 

 
• Vise hensyn og respekt for andre og andres eiendeler. 
• Møte presis til timer og avtaler. 
• Følge de beskjeder som blir gitt. 
• Bidra til å holde skolens område rent og ryddig. 
• Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne.  
• Ta ansvar for private eiendeler. 
• Bruke hjelm på sykkelturer i skolens regi 
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Ved Svarholt skole 
har vi nulltoleranse 
for: 

 
 
I skoletiden godtas det ikke at du: 

• Rusmidler 
 

• Vold 
 

• Mobbing 
 

• Rasistiske 
utsagn og 
holdninger 

 
• Hærverk 

 
• Medvirkning til 

å skape dårlig 
læringsmiljø. 

 

• Har med deg eller bruker tobakk, snus eller andre 
rusmidler 

• Har med deg kniv, våpen eller andre farlige gjenstander 
• Kaster snøball/annen gjenstand, bortsett fra på anvist 

sted.  
• Baser medelever i snøen.  
• Slåss, plager, mobber eller trakasserer andre. Dette 

gjelder også gjennom elektronisk kommunikasjon. 
• Har grov munnbruk, banner eller snakker nedsettende 

om andre 
• Forsøpler, gjør hærverk eller tagger. 
• Bruker sykkel, sparkesykkel, rullebrett eller lignende på 

andre steder enn det skolen tillater. 
• Skaper uro eller forstyrrer undervisningen.  
• Har med deg brus, energidrikker eller slikkerier, bortsett 

fra når dette er avtalt med skolen. 
• Bruker mobiltelefon/I-pod/I-pad/pc eller andre 

forstyrrende elementer i undervisningstiden, bortsett fra 
når dette er etter avtale med skolen.  

• Jukser på prøver eller andre elevarbeider 
• Er borte fra skolen uten gyldig grunn 
• Forlater skolens område, bortsett fra når dette er avtalt 

med skolen. 
 

 
Hvor og når reglene 
gjelder: 

 
Reaksjoner: Ved brudd på reglementet har skolen ulike 
reaksjonsformer: 

• Reglene gjelder 
på skolen og på 
skoleveien 

 
• Reglene gjelder 

også på 
ekskursjoner, 
turer og andre 
aktiviteter/ 
arrangement 
som skolen er 
ansvarlig for 

• Anmerkning, bortvisning fra timen/videre undervisning 
utenfor resten av elevgruppa, telefon hjem, skriftlig 
melding hjem, nedsatt karakter i orden og/eller 
oppførsel, utvisning inntil tre dager -barnetrinn en dag.  

• Eleven/foresatte er økonomisk ansvarlig for utbedring av 
det hærverket og de ødeleggelsene eleven med vilje 
forårsaker- inntil 5000,- kroner. 

• Ved alvorlige disiplinære forhold og der det vurderes 
som risikofylt kan eleven tilbys særskilt 
tilrettelegging/alternativt opplegg når elevgruppa eleven 
tilhører skal på tur/ekskursjon i skolens regi.  

• Alle forhold som etter norsk lov er straffbare blir 
anmeldt til politiet 
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Forseelser – skolens reaksjon: 
 
 
Røyking/snus 

• Første gang – brev hjem og ordensanmerkning. 
• Andre gang – brev heim og nedsatt ordenskarakter 

 
 
Rusmidler 

• Eleven hentes av foresatte. Utvisning. 
• Nedsatt ordens- og oppførselskarakter. 

 
Ugyldig fravær 

• Første gang – beskjed hjem, ordensanmerkning. 
• Gjentatte ganger – brev hjem. Møter med foresatte. Nedsatt ordenskarakter.  
 

Komme for sent 
• Hver gang – ordensanmerkning. Fare for nedsatt ordenskarakter. 

 
Mobilbruk i skoletiden- samt misbruk av datamaskin / ipad i undervisningstiden.   
 
Elevene har ikke lov å bruke mobiltelefon i skoletiden, heller ikke i pausene.  
Overtredelse av reglene fører til; 
 

• Beslaglegges, utleveres ved skoledagens slutt. Oppførselsanmerkning. 
 

Det samme gjelder for andre apparater som kan kobles til nett / kommunisere, samt 
elektroniske spill. 
 
Datamaskin / ipad som ikke brukes i samråd med lærer, eller ikke brukes i henhold til avtale 
som er inngått mellom skole, elev og hjem, kan få begrenset brukstid for eleven, evt. 
inndragelse på ubestemt tid, og oppførselsanmerkning. 
 
Inndragning av elevers eiendeler  

• Mobiltelefoner og andre kommuniserende apparater fås tilbake etter skoledagens 
slutt.. 

• Forstyrrende gjenstander (leker, spill) fås tilbake ved skoledagens slutt. 
• Mindre kniver og farlige gjenstander for øvrig må hentes av foresatte. 
• Våpen og andre svært farlige gjenstander vil bli levert til politiet. 

 
Juks 

• Vanlige prøver – ingen karakter. Oppførselsanmerkning. 
• Tentamen/terminprøver – som ved eksamen. Bortvisning, oppførselsanmerkning og 

ingen karakter. 
• Plagiat: oppgaven vil ikke vurderes med karakter.  

 
Snøballkasting / basing 

• Tilsnakk- eventuelt oppførselsanmerkning. Bortvisning av eleven(e) 
 
Språkbruk, mobbing, slåssing, vold 

• Oppførselsanmerkning 
• Øvrige reaksjonsformer: Det vises til skolens antimobbeplan (se kriseperm) 
 

Forsøpling/ødeleggelse/hærverk – inventar, skolebøker, utstyr.  
• Opprydding/utbedring/erstatning. Nedsatt oppførselskarakter. 
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• Grovt hærverk politianmeldes. 
 

For 1.-4. trinn vil konsekvensene kunne avvike noe og man skal etter loven ta hensyn til 
elevens modenhet og alder. Punktene om nedsatt karakter gjelder ikke for 1.-7 trinn. 
 
Reglementet håndheves primært av kontaktlærere/faglærere/assistenter. Ved alvorlige brudd 
kontaktes rektor umiddelbart. 
 
Eleven skal ha rett til å uttale seg før reaksjon/konsekvens kan iverksettes (jfr. 
Opplæringsloven). 
 
 
 
Ordensreglement er redigert pr. 25.03.2015 
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Ordensreglementet for Svarholt skole er lest : 
 
Dato_________________________________________________________________ 
 
Elev_________________________________________________________________ 
 
 
Foresatt______________________________________________________________ 


