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- ordensreglement 

- det er ditt eget valg! 
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Adferd uønsket/ulovlig …. side  8 

Konsekvensliste ved: 

- mindre forseelser ….  side 12  

- alvorlige forseelser ….  side 13 

Saksbehandlingsregler …. side 15 

Hvorfor ordensreglement …. side  3 De fire hovedregler: 
- du skal vise hensyn ….  side  4 - du skal vise respekt ….  side  5 - du skal ha orden ….   side  6 - du skal ha gode oppførsel …. side  7 



Alle - har vi sammen ansvaret for at Røyse 

Skole skal være en trygg og trivelig arbeidsplass 

for elever, lærere, andre tilsatte og foreldre. 

HVORFOR ORDENSREGLEMENT? 

Reglene gjelder både skolen, skolefritidsordningen (SFO) og skole-
veien/skolebussen. Med ”skolen” menes her også alt som skjer i 
skolen/SFO’s regi, dvs alle typer turer/ekskursjoner utenfor skolen. 

Alle må vite hva reglene betyr og innebærer. 

Alle må vite konsekvensene hvis man ikke følger reglene. 



DU SKAL VISE HENSYN: 
-  det betyr at du skal …. 

a: være høflig 
   og ærlig. 

b: prate på en hyggelig måte og en 

måte som ikke virker sårende. 

c: følge reglene vi har     
      

 

for innestemme, inne-

skritt o
g innesko. 

d: kun kaste snøball på   
anvist sted. 



a: godta at vi er forskjellige 

c: stoppe når noen sier NEI. 

b: kun gjøre mot andre 

det de synes er greit. 

d: følge skolens regler ute, 

inne, på skolebussen og i 

forhold til skolens datanett-

verk. 

DU SKAL VISE RESPEKT: 

- det betyr at du skal …. 

e: ta godt vare på skolebyg-
get, skolegården, inventar og utstyr. 

f: alltid komme tidsnok. 



DU SKAL HA GOD ORDEN: 
- det betyr at du skal …. 

a: gjøre/levere skolearbeide til fastsatt tid. 

b: bruke tiden på skolen til det den skal brukes til. 

c: ha orden på skolesakene, i skole-
bøkene og de digitale mappene dine. 

d: holde orden i klasserom, garderober, ganger, 
skap og hyller. 

e: kun være borte fra skolen når 
du har en gyldig grunn. 

f: kaste søppel i søppeldunker. 



OBS …. i tillegg til disse reglene må du følge de reglene vi har for de enkelte rommene. 

DU SKAL HA GOD OPPFØRSEL: 
- det betyr at du skal …. 

a: rette deg etter skolens regler for god oppførsel, inne, 
ute og på skolebussen. 

b: gjøre som den voksne sier uten diskusjoner og 
protester. 

c: la uønskede, farlige og ulovlige 
gjenstander være hjemme. 

d: unngå all form for mobbing, 
vold trakassering, trusler og 
grov munnbruk. 

e: unngå språkbruk som 
ikke er godtatt på skolen. 

f: kun bruke skolens datanett-
verk/digitale utstyr til jobbing 
med skolearbeid. 



ADFERD - uøns
- på skolen og skoleveien/skolebussen: Hærverk, vold, mobbing, rasistiske 
utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller 
livssyn, trusler (både med ord og fysisk). 

Konsekvenser:  forhold til dette punkt er listet i konsekvenslisten for al-
vorlige/ulovlige forseelser. Ved mobbing følges ”Handlingsplanen mot 
mobbing”. Ved vold følges: Skolens rutiner mot vold. 

- å ha med seg og/eller bruke på skolen: Godteri, leiker og utstyr skolen gir be-
skjed om ikke er ønskelig, våpen, kniver og andre spisse gjenstander, slag- og 
kastevåpen av alle slag (også steiner), fyrstikker/lightere og rusmidler. 

Konsekvenser: forhold til dette punktet er listet dels i konsekvenslisten for 
mindre forseelser og dels i konsekvenslisten for alvorlig/ulovlige forseelser. 



sket/ulovlig: 
MOBILTELEFON: Skolens samarbeidsutvalg har vedtatt følgende - 
”Mobiltelefon kan kun tas med, hvis den ligger avslått i sekken.” 

Konsekvenser: forhold til dette punktet er at mobiltelefonen inndras for 
resten av skoledagen. Etter tre ganger må foreldrene komme og hente mo-
biltelefonen. Fortsetter det, kan ikke eleven ha mobiltelefon med på skolen, 
eventuelt levere den til lærer hver morgen. 

DATANETTVERKET: Skolens datanettverk og annet digitalt utstyr skal kun 
brukes til skolearbeid. Elevene skal følge reglene for god oppførsel. 

Konsekvenser: forhold til dette punktet er - ”Ved uønsket/ulovlig bruk 
i forbindelse med datanettverket, vil passord bli inndratt for ei uke. En 
voksen må da logge deg på når du skal jobbe der. Ved ulivlig bruk, vil 
rektor dessuten vurdere anmeldelse. 



ADFERD - uøns
SKOLEBUSSEN: På holdeplasser og skolebussen gjelder de samme reglene for opp-
førsel, hensyn og respekt som på skolen ellers. 

Konsekvenser: forhold til dette punktet er - ”Rektor bestemmer hvor i bussen du 
skal sitte, samt informerer bussjåførene. Det kan bli aktuelt at noen må følge deg 
på bussturen og/eller finne annen skyss. Foreldre informeres/eventuelt innkalles 
til møte. 

SYKLING PÅ SKOLEGÅRDEN: Det skal ikke sykles på skolens område med mindre 
en voksen gir tillatelse til det. Syklene skal settes på et av stedene som er bestemt for 
sykkelparkering. 

Konsekvenser: forhold til dette punktet er - ”Sykkelen blir inndratt for resten av 
dagen. Hvis sykkelen er blitt inndratt tre ganger, må forelder/foresatte komme og 
hente den, og skolen sammen med foreldrene utarbeider en plan for videre opp-
følging. 



sket/ulovlig: 
ELEVER SKAL HOLDE SEG INNENFOR SKOLENS OMRÅDE I SKOLETIDEN / 
SFOTIDEN. PÅ TURE SKAL DE HOLDE SEG SAMMEN MED GRUPPA: Det er 
et økende problem for skolen at elever stikker av. Skolen har ikke bemanning til å 
leite etter elever. 

Konsekvenser:  forhold til dette punktet er: ”Foreldre/foresatte varsles om at 
eleven har stukket av. Foreldre må eventuelt komme og hjelpe med å finne/få 
eleven tilbake på skolen. 

OBS …. Skolen har ikke noe erstatningsansvar i forhold til 
mobiltelefoner, private gjenstander, penger og annet som 
eleven tar med på skolen. 



KONSEKV
1. Mister adgangskorte for ei uke. 

2. Vist bort fra situasjonen til et egnet sted. 

3. Samtale med lærer. 

4. Skrive med egne ord om hendelsen eller tegne 
den. Sendes hjem og underskrives av foresat-
te. 

5. Du må skrive med egne ord hvilken regel du 
har brutt og hvorfor (eget skjema). Sendes 
hjem og underskrives av foresatte. 

MINDRE FORSEELSER: 

6. Skriftlig / muntlig advarsel fra lærer / ansatte. 

7. Melding fra lærer / ansatte til foreldre / foresat-
te skriftlig eller pr. telefon. 

8. Møte med foreldre / foresatte. 

9. Samtale med rektor. 

10. Skriftlig / Muntlig advarsel fra rektor. 

11. Elevmekling. 

12. Miljømøte, samtalegruppe. 

13. Ta igjen tapt tid i friminutt, før - eller etter sko-
letid. 

14. Trening av sosiale ferdigheter for å unngå     
lignende forseelser. 

 



VENSLISTE 

ALVORLIGE 

FORSEELSER: 

1. Bortvisning fra gruppen for resten av timen / 
arbeidsperioden. 

2. Bortvisning fra enkelttimer eller resten av da-
gen. 

3. Foresatte varsles via telefon. 

4. Møte med foreldre / foresatte. 

5. Observasjon (utføres av spes.ped.team, skole-
ledelse, KPPT o.a.) 

6. Det utarbeides en adferdsplan 

7. Det utarbeides en avtale mellom involverte par-
ter. 

8. Erstatningskrav kan bli fremmet ved ødeleggel-
ser av bygninger, møbler, skolemateriell og alle 
typer utstyr. 

9. Midlertidig / permanent bytte av basisgruppe. 

10. Overføring til annen skole. 

11. KPPT involveres til observasjon, veiledning og 
oppfølging. 

12. Varsle KPPT ved mye fravær. (Oppl.lov §2-1, 
siste led) 



KONSEKVENSLISTE 

ALVORLIGE 

FORSEELSER: 

13. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skole-
tid i forbindelse med samtale med lærer / rek-
tor og / eller utføring av pålagte oppgaver. 

14. Gå sammen med en voksen i friminuttene. 

15. Sette i gang ekstraordinære tiltak (i samarbeid 
med KPPT, BUP o.a. eksterne etater). 

16. Uønskede / farlige/ulovlige gjenstander blir be-
slaglagt og kan kun utleveres / hentes av en av 
de foresatte og / eller skolen velger å overleve-
re disse til politiet. 

17. Ulovlige rusmidler overlevers politiet. 

18. Pålegg om oppgaver for å rette opp skader 
som er påført skolen (rydde søppel, vaske 
golv, fjerne tagging, reparere etc.). 

19. Erstatningskrav (Foresatte er erstatningsan-
svarlige etter skadeerstatningsloven § 1-2 for 
inntil kr. 5.000). 

20. Bekymringssamtale med politiet. 

21. Konfliktråd 

22. Politianmeldelse av straffbare forhold. 



Skolen (v/rådmannen) vil kunne anmelde alle typer 
straffbare forhold som skjer innenfor skolens områ-
de, på skoleturer, på skolebussen og skoleveien. 
Dette kan være misbruk av mobiltelefon og / eller 
internett, tyveri, grov mobbing / trakassering, rus-
misbruk, vold hærverk eller andre alvorlige overtre-
delser av skolen lovverk. 

I tillegg kan skolen komme til å anmelde forhold 
hvor skolens datanettverk har blitt misbrukt også 
utenom skoletid og utenfor skolens område. 

SAKSBEHAND-
LINGSREGLER: 

• Eleven som har brutt reglementet vil få anledning 
til å forklare seg før sanksjonen / konsekvensen 
iverksettes. 

• Foreldre / foresatte vil bli informert om brudd på 
ordensreglementet, - når dette har en viss alvor-
lighetsgrad og / eller har gjentatt seg mer enn tre 
ganger -, og konsekvensen dette bruddet vil få. 

• Bortvisning: Eleven har anledning til å forklare 
seg muntlig for rektor før avgjørelsen om bortvis-
ning blir tatt (Opplæringsloven § 2-10). Avgjørel-
sen er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven §2, 
og foreldrene har rett til å klage på avgjørelsen 
etter Forvaltningslovens kap. 3-4. 

• Flytting av eleven til annen skole. Avgjørelsen er 
enkeltvedtak etter Forvaltningsloven §2, og for-
eldrene har rett til å klage på avgjørelsen etter 
Forvaltningslovens kap. 3-4. 



RØYSE SKOLE 

Prestegårdsveien 29 
3530  Røyse 

Tlf.: 32 16 12 40 

- Ingen utenfor. Alle innenfor.  


