
 

Ordensreglement  
Kvalavåg Montessoriskole 
Vedtatt av styret i Kvalavåg Montessoriskole AS, 23.05.2019 

 
  

Kapittel 1 Innledning  

§ 1-1 Formål  

Kvalavåg Montessoriskole har som mål å fremme læring, trygghet, trivsel, respekt 
og toleranse, og på denne måten gi elvene et godt skolemiljø. Ordensreglementet 
skal være et virkemiddel for å nå disse målene. 

§ 1-2 Lovgrunnlag  

Ordensreglementet er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 2-9 (om 
ordensreglement), opplæringsloven kapittel 9a (om elevens skolemiljø), og forskrift 
til opplæringsloven § 1A-1 (om leksehjelp) og vedtatt av styret i Kvalavåg 
Montessoriskole. 

§ 1-3 Virkeområde  

Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. Det gjelder i 
undervisningen, på turer og arrangementer i skolens regi (leirskole, idrettsdager 
mv.), på SFO, tilsyn, leksehjelp, på skolens uteområder, og på skoleveien. 
Ordensreglementet gjelder også for krenkelser som skjer utenom skoletiden, dersom 
de har sitt opphav i skolesituasjonen eller setter preg på den. 

§ 1-5 Informasjon om ordensreglementet  

Skolene skal gjøre elever, foresatte og ansatte kjent med dette ordensreglementet 
hvert år ved skoleårets begynnelse.  Foresatte skal ved elevinnskriving underskrive 
reglementet.  Ordensreglementet skal være tilgjengelig på skolens nettsider. 

 

Kapittel 2 Regler for orden og oppførsel  

§ 2-1 Elevenes og foresattes rettigheter  

a. Elevene på Kvalavåg Montessoriskole har rett til å ha et godt lærings- og 
skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.    

b. Alle er velkommen til skolen.   Foresatte er velkommen til observasjon, gi 
beskjed på forhånd.   

c. Varsling eller kritikk skal rettes direkte til lærer eller skoleledelsen. 
Elever, foresatte og skolens personale skal samarbeide om å skape et godt 
skolemiljø. 

§ 2-2 Oppførsel  

Elevene på Kvalavåg Montessoriskole skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å: 
a. Være hyggelige, hjelpsomme, oppmuntrende og høflige mot hverandre 
b. Bruke ordene «takk» og «værsågod» ofte 
c. ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, 

diskriminering, rasisme eller vold (dette omfatter også digitale krenkelser i 
sosiale medier mv.), 

d. Delta i undervisningen hele skoledagen 



 
e. Ikke publisere bilder av eller andre personopplysninger om elever eller 

ansatte, uten deres samtykke 
f. Følge felles regler for bruk av datautstyr og internett (vedlegg 1), og bare 

bruke skolens datautstyr og internettilgang til skolerelaterte ting, hvis 
ikke annet er avtalt 

g. Slå av mobiltelefon, og la elektronisk utstyr ligge ute av syne i sekk, 
veske, «mobilhotell» eller lignende, hvis ikke annet er avtalt.  

h. La andre ha sine private eiendeler i fred 
i. Ikke ha med eller spise godterier, drikke brus e.l., hvis ikke annet er 

avtalt 
j. Ikke ha med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre 

rusmidler 
k. Ikke ha med gjenstander som kan skade personer, bygninger eller 

inventar på skolen 
l. I skoletid skal alle elevene oppholde seg innenfor skolens område 
m. Være gode representanter for skolen på turer og ekskursjoner ved å være 

ekstra oppmerksom og høflig 
n. Følge trafikkregler og viser god oppførsel i trafikken. Bruk sykkel- og 

gangsti, gå og sykle på rett side av vegen, bruk sykkelhjelm og refleks.  

 

 

§ 2-3 Orden  

Elevene på Kvalavåg Montessoriskole skal holde god orden ved å: 
a. møte presis på skolen og til undervisningen 
b. ha med nødvendige skolesaker til undervisningen 
c. gjøre skolearbeidet til avtalt tid 
d. ta godt vare på alt som tilhører skolen 
e. bidra til å holde skolens område rent og ryddig 
f. bruke innesko 

  

§ 2-4 Reaksjoner dersom elevene bryter reglene  

Dersom en elev bryter ordensreglementet, kan det føre til disse reaksjonene: 
a. Samtale med eleven. Eleven skal få mulighet til å forklare seg, innse et dårlig 

valg og be om unnskyldning. 
b. Konsekvensen må gis raskt og ha sammenheng med handlingen. 
c. Et prinsipp er å rydde opp det som er gjort galt. 
d. Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elvens situasjon. 
e. Beslag av gjenstander brukt i strid med ordensreglementet. Beslaglagte 

gjenstander kan leveres tilbake til eleven, sammen med foresatte, etter 
skoletid samme dag.  

f. Tap av goder, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og aktivitet, 
valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan eller valg av arbeidskamerater. 

g. Pålegg om å rette opp skade påført skolen.  Et prinsipp er å rydde opp det 
som er gjort galt. 

h. Gjensitting på skolen for samtaler og/eller for å gjøre pålagte oppgaver.  
i. Bortvisning fra undervisningen for resten av dagen. Dette skal besluttes av 

rektor og foresatte varsles før tiltak. 
 
Alle reaksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder og utvikling. Elever 
skal respektere de reaksjoner de får. Dersom de ikke overholder en reaksjon, kan 
skolen gi nye. 



 
§ 2-5 Fravær  

Regler om fravær fra undervisningen står i informasjonshefte for Kvalavåg 
Montessoriskole. Fravær fra undervisningen er gyldig dersom eleven har fått 
permisjon, eller har fravær pga. sykdom, legebesøk e.l. Annet fravær er ugyldig. 
Alt fravær meldes på Vigilo. 

  
§ 2-6 Erstatningsansvar  

Dersom elever gjør skade på skolens eiendom, kan de få reaksjoner etter § 2-4. I 
tillegg kan elever og/eller foresatte bli pålagt å erstatte skader gjort av elever, etter 
regler i skadeserstatningsloven om barns og foresattes ansvar. 

Skolen er ikke ansvarlig for tap av elevers verdigjenstander, det være seg jakker, 
sko, mobiltelefoner, sykkel, etc.  Vi ber derfor foresatte om å vurdere om dyre 
gjenstander som mobiltelefoner bør medbringes til skolen. 

§ 2 -7 Straffbare forhold  

Straffbare forhold kan meldes til politiet.  

 

Kapittel 3 Fremgangsmåten ved bruk av reaksjoner 

§ 3-1 Elevens rettigheter  

Så langt det er mulig skal eleven få uttale seg før skolen bestemmer en 
reaksjon.  Alle reaksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er 
brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.  Et prinsipp er at eleven får ryddet opp 
det som er gjort galt. 

§ 3-3 Enkeltvedtak  

Ved bortvisning skal skolen fatte enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Før 
det blir fattet et enkeltvedtak, skal skolen vurdere om andre tiltak eller reaksjoner 
kan benyttes. Elevens foresatte skal varsles på forhånd og gis rett til å uttale seg. 
Et enkeltvedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra eleven/foresatte mottar 
vedtaket. Klagen sendes skolen. Dersom skolen/kommunen ikke finner grunn til å 
gjøre om på vedtaket, blir det sendt til Fylkesmannen i Rogaland som klageinstans. 

Bruk av datautstyr og internett  

Kvalavåg Montessoriskole er en iPad-skole. Elevene får utlevert iPad som kun skal 
brukes i undervisningsøyemed. Skolen har eget iPad-reglement som underskrives 
før iPad tas i bruk. 
 


