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Ordensreglement ved Lindeberg skole 
 

§ 1 Formål 

 

Reglementet skal bidra til å oppfylle Osloskolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget 

av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 

 

§ 2 Virkeområde 

 

Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 

fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for 

eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. 

Reglementet kan også brukes når skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes 

oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen. 

 

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt 

 

Skolen skal gjennom sin saksbehandling av saker som behandles etter ordenreglementet, ivareta 

hensynet til elevens beste og retten til å bli hørt. Det vises her til § 11 om saksbehandling ved bruk 

av reaksjoner. 

 

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd) 

 

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel (elevstandarder) 

samt i skolens lokale reglement. Se tillegg nederst 

 

§ 5 Regler for orden 

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder 

 

 Møte presis 

 Møte forberedt til opplæringen 

 Ha med nødvendig utstyr 

 Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 

 Holde orden 

 Ta av yttertøy, caps og lue uoppfordret inne i undervisningstimer 

 

§ 6 Regler for oppførsel 

 

Elevene skal 

 

 Vise alminnelig god oppførsel 

 Være til stede i opplæringen 

 Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt 

uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. 

 Bidra til arbeidsro og et godt læringsmiljø 

 Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
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 Følge skolens regler for melding av fravær 

 Ikke ta med eller nyte brus, godteri eller lignende 

 Ta godt vare på skolens eiendeler 

 Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt 

utstyr 

 Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

 Mobilfri skole: Hvis elevene har med mobiltelefon eller smart-/mobilklokker til skolen 

skal denne leveres i mobilskap når de kommer og hentes når de går for dagen.  

 Unngå å ta med verdisaker på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar ved tap eller 

tyveri. 

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 

 

 Å plage eller mobbe noen, fysisk, psykisk eller verbalt 

 Å utøve eller true med fysisk vold 

 Å fuske eller forsøke å fuske 

 Å bruke, eller ha med tobakk/snus og andre rusmidler 

 Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander 

 Å kaste snøball på andre steder enn anviste blinker 

 Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

 

§ 7 Inndragning av gjenstander 

 

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet. 

Gjenstander (eks mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan 

midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette 

reglementet, eller det lokale ordensreglement, ikke aksepteres. 

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene 

leveres til foreldrene. 

 

 

 

 

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 

 

Lindeberg skole vil følge Osloskolens reaksjonsmuligheter ved brudd på reglene for orden og 

oppførsel: 

 

1. Advarsel til elev 

2. Anmerkning 

3. Tap av friminutt  

4. Melding til foreldre/foresatte, enten skriftlig eller ved bruk av telefon 

5. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er 

ansvarlig for 

6. Oppmøte ved Avdelingsleders/Rektors kontor neste dag kl.08.00 med foresatte 

7. Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på 

skoleveien. 

8. Elev må sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på 

skolevei. 
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9. Beslaglegge og kaste medbrakt brus, godteri eller liknende. 

10. Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne) 

11. Fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev. 

12. Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 

13. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 

3-8) 

14. Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen – inntil tre dager på 

8. – 10. trinn (Opppll. §§ 2 – 10) 

15. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 

16. Ved fusk på tentamen vil man få anmerkning på oppførselskarakteren og man må 

gjennomføre ny prøve. Viser til eget skriv om tentamen for hva som regnes som fusk. 

17. Ved fusk på eksamen gjelder utdanningsdirektoratets retningslinjer for konsekvenser. 

 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. 

 

Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye 

reaksjoner. 

 

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold 

 

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet og melde barnevern. 

 

§ 10 Erstatningsansvar 

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens 

foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.  

Etter Skadeerstatningsloven § 1 – 2, nr. 2, kan foresatte bli erstatningspliktige inntil kr 5000,- for 

hver enkelt skadehandling. 

 

§ 11 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 

 

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 

 

 Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. 

 Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 

 Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon 

som oppleves trygg. 

 Avgjørelsen skal begrunnes (ved alvorlig brudd på reglene skal begrunnelsen gis skriftlig). 

 Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke 

andre reaksjoner eller hjelpetiltak. 

 I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. 

 Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk 

bortvisning for resten av dagen. 

 Sanksjonene i § 8 nr. 13-15 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. 
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Tillegg: 

 

Lindebergs skoles elevstandarder 

 

- Jeg snakker hyggelig til voksne og medelever. 

- Jeg bidrar til god arbeidsro og har god arbeidsinnsats. 

- Jeg følger de beskjeder som blir gitt av de voksne. 

- Jeg kommer presis til undervisning. 

- Jeg gjør lekser til avtalt tid og har med riktig utstyr. 

- Jeg tar vare på miljøet, skolen og skolens utstyr. 

 

For utfyllende informasjon om de ulike paragrafene, les Osloskolens reglement for orden og 

oppførsel. 

 

Godkjent i MBU:   Driftsstyret:   FAU:  

 

________  _________________________  _________________________ 

Dato   Underskrift elev   Underskrift foresatte 

 


