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Ordens- og oppførselsreglement 

 

2019-2020 

 
 



ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT FOR HINNA SKOLE 
 
Vedtatt 6.juni 2017 av Driftsstyret Hinna skole med hjemmel i lov om grunnskolen og den videregående 

opplæringen og i kommunaldirektørens vedtak av 29.08.2005 

 

Reglementet skal 

• være et tillegg til ”Reglement for orden og oppførsel i grunnskoler i Stavanger kommune»  

• si noe om kriteriene for god oppførsel ved Hinna skole 

• si noe om hvilke tiltak som kan iverksettes ved brudd på reglementet 

 

Kriterier for god oppførsel 
Gjennom din måte å være på bidrar du til at Hinna skole blir en trygg og trivelig arbeidsplass for både deg 

selv, dine medelever, lærere og andre tilsatte ved skolen. På denne måten bidrar du til et godt lærings-, 

arbeids-, klasse- og skolemiljø 

 

• Du møter på skolen til avtalt tid.  

• Oppgaver og arbeider leveres innen de fristene som er avtalt med lærerne. I prosjekt og gruppearbeid 

deltar du aktivt. 

• Du behandler andre på en høflig, ordentlig og real måte. Du er til å stole på. 

• Du hverken krenker eller mobber andre, fysisk, psykisk eller digitalt.  

• Du lar andres eiendeler være i fred. Elever kan trygt legge fra seg eiendeler i klasserommet uten at du er 

årsak til at de forsvinner eller blir ødelagt. 

• Du driver ikke hærverk, og behandler skolens inventar og utstyr på en ordentlig måte. 

• Du kan oppholde deg i vestibyle, i ganger og trapper i tilknytning til vestibyle og på skolens uteområder i 

friminuttene. 

• Du kan være i nybygget når kantinen er åpen.  

• I skoletiden skal du oppholde deg på skoleområdet. Det kan bare forlates etter avtale med lærer. 

• Mobiltelefon skal være slått av og i veska i timene, dette gjelder også under spisingen. Kan brukes i 

undervisningen etter avtale med lærer. Ved ringing, melding eller samtale vil den bli beslaglagt til 

skoledagen er slutt. Se for øvrig skolens IKT-reglement. 

• Rullebrett, sparkesykkel eller andre framkomstmiddel skal ikke brukes i skoletiden. 

• Du har ikke lov å bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av rusmidler når skolen har ansvaret 

for deg. Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. 

 

Respektregler Hinna skole 
• De voksne bestemmer! 

• Elevene møter presis til hver time. 

• Elevene stiller opp utenfor klasserommet etter friminuttet. 

• Elevene står ved pultene ved begynnelsen av hver time og ved slutten av dagen.   

• Dersom en voksen person banker på døra og kommer inn i rommet, reiser elevene seg. 

• Rommet ryddes og klargjøres for vask siste time der er undervisning. Stoler settes på pultene 

• Lunsjen foregår i klasserommene, eller i kantinen. 

• Du skal omtale dine medelever og voksne på en positiv måte. 

 



 

 

Tiltak 
Brytes en eller flere av disse kriteriene for god oppførsel, kan reaksjonsmåtene som står i det generelle 

ordens- og oppførselsreglementet fra Stavanger kommune og i ”Reaksjonsformer ved Hinna skole” brukes. 

Gjentatte brudd vil kunne føre til nedsatt oppførselskarakter. 

 

Reaksjonsformer ved Hinna skole (Ses i sammenheng med det kommunale oppførsels- og 

ordensreglementet.) 

 

Forhold i 

skoletiden 

 

Reaksjon Ansvar 

Oppførsel 
 

Henvisningene er til det kommunale reglementet. 

http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-

skjema/Skole-og-utdanning/Reglementer/Ordensreglement---

Stavanger-kommune/) 

Elever, foresatte 

Uro, bråk, ufint språk, 

banning, nekte å 

etterkomme henvisninger 

med mer 

Oppførsel. Ved grove tilfeller, eller hvis eleven forsetter å 

forstyrre, kan eleven utvises fra undervisningen (se pkt. 2. i det 

kommunale reglementet) 

Lærer/ kontaktlærer/ 

rektor/avd.leder 

Plaging, mobbing, 

truing 

Oppførsel. Jfr egen plan mot mobbing.  

Markeres særskilt og foreldre kontaktes. Ved grove tilfeller kan 

eleven utvises fra undervisningen (se pkt. 2.). 

Lærer/ kontaktlærer / 

rektor/avd.leder 

Hærverk Oppførsel. Elevene/foresatte er økonomisk ansvarlig (se pkt. 

11). Rabling/tagging på inventar/bygning regnes som hærverk.  

Lærer/ kontaktlærer / 

rektor/avd.leder 

Alkohol/narkotika, 

rusmidler 

Oppførsel 

Kontakt med hjemmet og eventuelt politiet. (se pkt 4) 

Lærer/ kontaktlærer / 

rektor/avd.leder 

Tobakk/snus Oppførsel. Beslaglegging. 

Elevene skal få beskjed om at han/hun er tatt i røyking før 

hjemmet blir kontaktet. 

Lærer/ kontaktlærer 

Snop Oppførsel. Beslaglegging dersom det ikke er gitt lov. Lærer/ kontaktlærer 

Fusk Oppførsel. Kontakt med hjemmet  Lærer/ kontaktlærer 

Ulovlig bruk av 

mobiltelefon, kamera, 

lydutstyr etc. 

Oppførsel. Beslaglegging inntil skoledagens slutt.   Lærer/ kontaktlærer 

 

Farlige gjenstander Oppførsel. Beslaglegging. (Se pkt 3) 

Evt. kontakt med foreldrene. 

Lærer / kontaktlærer 

Utenfor skolens område 

u/tillatelse 

Oppførsel. Registreres og noteres Lærer/ kontaktlærer 

Snøballkasting  Oppførsel.  

Ved gjentagelse kontaktes foreldrene 

Lærer/ kontaktlærer 

Orden   

For sent til timer/avtaler. 

For seint levert arbeider 

Orden. Ved gjentatte ganger kontaktes hjemmet 

             Tas opp i elev/foreldre –samtale. 

Lærer/ kontaktlærer 

Skulk Orden. Registreres 

           Kontakt med hjemmet fra første registrerte gang. 

             

Lærer/ kontaktlærer 

Glemming Orden. Registreres. 

          Ved gjentatte ganger kontaktes hjemmet. 

Lærer/ kontaktlærer 

Arbeidsinnsats Dersom eleven viser under vanlig god arbeidsinnsats, kan 

ordenskarakteren nedsettes.  

Lærer/ kontaktlærer 

 

 

Det er en helhetsvurdering som er avgjørende når ordens- og oppførselskarakterer settes for henholdsvis høst- og vårsemesteret. 

”Ved fastsetjinga av karakter i orden tek ein omsyn til om  eleven viser vanleg god arbeidsinnsats og korleis eleven  følgjer 

ordensreglane som er fastsette for kvar skole”. (Utdrag av Forskrift § 3.9 ) 

NB: Dersom det er aktuelt å gi en elev nedsatt ordens- eller oppførselskarakter, skal foreldrene få varsel om dette på forhånd 

dersom det er mulig. Elev og foreldre bør varsles skriftlig/muntlig dersom endelig karakter på 10.trinn blir satt ned i forhold til 

siste terminkarakter. 
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Reglement for bruk av IKT 

Stavanger kommune har laget noen enkle kjøreregler som skal følges ved den enkelte skole. Skolene 

håndterer disse i henhold til Ordensreglementet for grunnskolen i Stavanger. Ved misbruk kan elever miste 

tilgang til utstyr og internett for en begrenset periode. Lovbrudd kan bli politianmeldt. 

 

• All bruk av internett skal være i samsvar med norsk lov (jf. Datatilsynets regler). Eksempler på hva 

som ikke er lov er: 

o Å stjele og/eller misbruke en annens brukernavn og passord 

o Å publisere bilder av andre uten deres tillatelse 

o Å gi seg ut for å være en annen enn man er eller å stjele en annens identitet. 

• Elevene har rett på et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring – også på nettet. 

Mobbing skal verken forekomme i skolegården, på skoleveien elelr på nettet. Husk at kommentarer 

og andre handlinger i sosiale medier kan få store konsekvenser. ‘ 

• Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering av brukernavn og passord. Brukernavn og passord er 

personlig og skal ikke deles med andre. Hvis passordet er kjent for andre enn eleven selv bør det 

endres. Lærere kan nullstille passord for elever på elevnettet/FEIDE: 

• Å ta vare på  utstyr er et felles ansvar. Den enkelte elev må ta vare på utstyr som han/hun låner. 

Skadet, ødelagt eller tapt utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. 

 

For elever som låner nettbrett, PC eller annet utstyr 

• Det er Stavanger kommune som eier utstyret og dette skal ikke lånes ut til andre. 

• Nettbrettet er først og fremst et læringsverktøy og administreres av den enkelte skole. 

Administratorer ved skolen kan se hvilke applikasjoner som er installerte på enhetene. 

• Nettbrettet skal alltid være beskyttet av dekselet- både på skolen og hjemme. 

• Nettbrettet skal være ladet tilstrekkelig når undervisningen starter for dagen 

 

 

Stavanger kommune 2015 

 

 

 

 

Ikrafttredelse og kunngjøring 

• Denne forskriften trer i kraft fra august 2017. 

• Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre 

og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til 

enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider. 

 

 

 

Hinna, 15.august 2019 

Stian Rege 

rektor 

 


