
                                                                                                

 
                                

                                                                                                                                              Iveland skole      
 

 

Forskrift om ordensreglement for Iveland skole  
 

Kommunestyret i Iveland kommune har delegert til tjenesteutvalget å fastsette forskrift for 

ordensreglement med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande 

opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10 

 

§ 1 Felles regler for Iveland skole skal bidra til å gi et trygt og godt skolemiljø for alle elever. 

 

§ 2 Ordensreglementet gjelder for alle elever i skoletiden og på skoleveien. 

 

§ 3 Elevenes plikter: 

- Opptre snilt og hensynsfullt mot hverandre, for å få et skolemiljø som fremmer opplevd 

tilhørighet, trygghet, trivsel og læring. 
- Det er ikke tillatt å mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt 
- Farlig lek/aktivitet, som for eksempel å være på taket, klatre i fjellet ved skolen og 

grusbanen, slå med pinner, kaste gjenstander/ snø og lekeslåssing er ikke tillatt. 

Snøballkasting på blink på avtalt område er tillatt.  
- Vis hensyn ved å møte presis og forberedt til timene. Følg beskjeder fra de voksne.  
- Gi beskjed til skolen i skolens fraværsmeldingssystem ved fravær  
- Mobiltelefon skal ikke brukes på skolen i skoletiden. 

o Mobiltelefoner skal ikke brukes i skoletiden, og samles inn første time og leveres ut 

igjen etter siste time.  
o Telefonene oppbevares forsvarlig i skolens administrasjon.  
o Etter egne avtaler med voksne, kan telefonen brukes i skoletiden. 
o Bruk av smartklokker kan begrenses av skolen.  

- Ta godt vare på skolens utstyr og hverandres eiendeler.  

o Ved mistet, skadet eller ødelagt utstyr, inventar eller annet av skolens eiendom som 

skyldes uaktsomhet, må eleven/foresatte erstatte verditapet av gjenstanden.  

- Oppbevaring og/eller bruk av tobakksvarer, rusmidler, e-røyk eller ulovlige gjenstander er 

forbudt.  

- Godterier, chips eller brus/energidrikker på skolens område er ikke lov uten etter avtale 

med skolen.  

- Sykling og mopedkjøring på skolens område i skoletida er forbudt. Egen sparkesykkel og 

rullebrett kan benyttes på avtalte områder, men hjelm skal brukes til slike leker.  

 

§ 4 Skolens område er avgrenset slik:  
a) Småskoletrinnet kan oppholde seg helt ned til bussoppstillingsplassen.  

b) Mellomtrinnet kan gå helt ned til riksveien, og gå så langt at de ser skolen og  

hører ringeklokkene.  

c) Ungdomstrinnet kan gå så langt at de kan se skolen. I matfriminuttet 11.15-11.45 kan  

ungdomsskolens elever gå på butikken etter avtalt plan.  

d) Elever kan ikke, uten etter avtale med lærer:  

- oppholde seg ved/i kommunehuset  

- gå på isen eller bade  

- gå på kirkegården.  
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Sanksjoner på brudd på ordensreglene 
 

§ 1. Bortvising av elever bør bare skje ved grove brudd på ordensreglene, og i tråd med  

Opplæringslovens § 9 A-11, Bortvising.  

 

På 1.-7. trinn kan elever vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

Elever på 8.-10. trinn kan vises bort for opptil tre dager. 

 

Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Vedtak 

om bortvising skal være begrunnet, og det gis opplysning om klagetilgang, jamfør 

forvaltningsloven § 27 tredje ledd.  

 

Avgjørelsen tas av rektor etter samråd med skolens lærere. Melding til heimen gis omgående. 

Foreldre/foresatte må være varslet på forhånd og ha fått anledning til å sette seg inn i saken. 

 

Handlinger som kan føre til bortvising er f.eks.: alvorlig voldsbruk, hærverk, tyveri, 

provoserende og krenkende oppførsel, bruk eller omsetting av rusmiddel.  

 

§ 2. For brudd på ordensreglementet kan det bli følgende reaksjon: 

- påtale fra lærer, kontaktlærer, fagarbeider, rektor eller andre ansatte. Ved gjentatte påtaler 

gis det melding til heimen. 

- utvising fra timen ved forstyrrelse av undervisningen. Etter avtale med foresatte kan elever 

måtte sitte igjen etter endt skoledag for å ta igjen tapt undervisning.  

- tap av goder som f. eks. sitte inne i friminutt, bli fratatt mobiltelefon e.l.  

- erstatte uorden/skade ved å rydde opp, reparere eller betale for skaden når skaden er voldt 

forsettlig.  

- Elever kan få midlertidig inndratt gjenstander som følge av brudd på ordensreglementet 

 

Grove brudd kan føre til bortvising.  

 

§ 3 Kroppslig avstraffelse kan ikke benyttes. Det er likevel ikke til hinder for at en lærer kan ta i en  

elev for å stanse han eller vise han til rette til vern for eleven selv eller andre.  

 

§ 4 Brudd på orden/oppførsel blir tatt opp til vurdering i forbindelse med konferanseopplegg. Elever  

på 8.-10. trinn kan få nedsatt karakter i orden eller adferd som følge av brudd på  

ordensreglementet. 

 

§ 5 Før refsing/reaksjoner blir iverksatt, skal eleven få anledning til å uttale seg muntlig for den som  

skal ta avgjørelsen.  

 

§ 6 Straffbare forhold etter Norges lover vil etter vurdering kunne bli anmeldt til politiet.  

 

§ 7 Ordensreglene skal legges fram for skolens organer foran hvert skoleår med påfølgende  

orientering eller behandling i levekårsutvalget.  

 

§ 8 Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte ved oppstart av nytt skoleår.  
 

***** 

Vedtatt i tjenesteutvalget i Iveland kommune 18.05.22 og i kommunestyret 16.06.22 

Revidert 18.11.22 
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