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Ordensreglement for Buen barneskole  

Vedtatt i skolens styre 5. februar 2019 

Del 1: Innledning  

 

§ 1. Hjemmel  

Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr 84: Lov om frittstående 
skoler (friskolelova) § 3-9. Reglementet gjelder Buen barne- og ungdomsskole og er vedtatt 
av skolestyret dato.  

§ 2. Innhold og virkeområde  

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes 
mot elever som bryter reglementet (tiltak) og regler for framgangsmåten når slike saker skal 
behandles.  

Ordensreglene gjelder også under arrangementer, på skoleveien/skolebussen, turer i skolens 
regi og ved undervisning i andre lokaler enn skolens egne.  

§ 3. Formål  

På Buen barne- og ungdomsskole vil vi at alle skal trives og ha de beste mulighetene til å 
utvikle seg ut fra sine personlige forutsetninger. Ordensreglementet er viktig i arbeidet med å 
utvikle sosiale ferdigheter hos elevene, og for bygging av positive sosiale relasjoner mellom 
elevene og mellom elever og tilsatte. Reglene skal bidra til et godt skolemiljø og er viktig i 
skolens arbeid for å fremme helse, trivsel og læring hos elevene, og til å forsterke de gode, 
kristne verdiene som skolen er bygd på, blant annet et ukrenkelig menneskeverd for alle 
mennesker og en gjensidig respekt i møtet med sine medmennesker. Vi tror alle mennesker er 
skapt i Guds bilde, og ønsker at dette skal gjenspeile seg i skolens miljø og hvordan vi tenker 
og oppfører oss i møtet med andre mennesker.  

 

Del 2: Elevenes rettigheter og plikter  

§ 4. Trygg skole  

Alle elever har rett til å føle seg trygge på skolen. Dette gjelder både i undervisningen og i 
friminuttene. Reglene som er satt opp i dette reglementet er nettopp med utgangspunkt i dette 
og er ment å være det beste for alle elever.  
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§ 5. Godt arbeidsmiljø Buen barne- og ungdomsskole skal gi elevene de beste muligheter for 
læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og 
ansatte. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig folkeskikk.  

§ 6. Skolens grunnlag  

Skolen er opprettet på religiøst grunnlag, og elever har derfor ikke rett til fritak fra religiøse 
aktiviteter (friskoleloven § 3-12).  

 

§ 7. Elevers rettigheter  

1.Du har krav på å bli møtt med respekt og få god behandling fra elever og voksne.  

2. Du har rett til et trygt og godt læringsmiljø med arbeidsro i skoletimene. 

3. Du kan få fri fra undervisningen når du har særlige grunner for det. Søknad om fri skal 
skrives av foreldre/foresatte i god tid på forhånd (se egne retningslinjer). Foreldre/foresatte 
må gi skriftlig søknad til skolen i god tid om man ønsker fri. Kontaktlærer kan gi fri inntil en 
dag, rektor inntil 10 dager jf friskoleloven § 3-13.  

4. Du har rett til å forklare deg muntlig før det blir tatt avgjørelse om eventuelle tiltak pga 
brudd på ordensreglene jf friskoleloven § 3-9.  

5. Du har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og om sosiale spørsmål, jf 
friskoleloven § 3-11. 

 

§ 8. Elevers plikter  

§ 8-1. Regler vedrørende orden  

1. Møt presis til skoletimer og til andre avtaler. Hvis eleven kommer mer enn 15 minutter for 
sent det bli registrert fravær for timen.  

2. Ved fravær skal foresatte gi skriftlig melding til skolen – helst på SMS før kl 8.30 samme 
dag. Fravær som ikke er dokumentert regnes som ugyldig fravær/skulk.  

3. Bidra med arbeidsinnsats og faglig fokus som fremmer læring. 

4. Ha med skolebøker, skrivesaker, gymtøy og annet utstyr som er nødvendig for 
opplæringen.  

5. Ta godt vare på skolebøker, PC med strømkabel, iPad, annet undervisningsmateriell, 
inventar og alt som tilhører skolen, både ute og inne.  

6. Eleven har ansvar for busskortet, så ta godt vare på det. Ved tap/ødeleggelse av busskort vil 
foresatte bli fakturert kr 150.  
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7. Hjemmearbeid, oppgaver og innleveringer skal leveres til fastsatte tidsfrister.  

8. Skoleområdet forlates ikke i skoletiden, dersom ikke annet er avtalt som en del av 
opplæringstilbudet.   

9. Yttertøy og yttersko skal settes på anvist plass før timen.  

10. Eleven har ansvar for sine eiendeler og verdisaker. Tapte eiendeler vil (normalt) ikke bli 
erstattet av skolen.  

11. Det er ikke tillatt å ta andres eiendeler.  

12. Tallerken, bestikk og glass skal ryddes til anvist plass etter spising. Dette skal ikke tas 
med ut av kantina.  

13. Spising skal foregå i spisefri eller friminutt, med mindre det foreligger særskilte grunner 

14. Elever skal være ute i friminuttene. I tilfeller med veldig kaldt vær kan det gis tillatelse fra 
kontaktlærer til å være inne. 

 

§ 8-2. Regler vedrørende oppførsel  

 

1. Når første skoletime begynner, skal elevene hilse på læreren og andre tilsatte som er med i 
undervisningen.  

2. Alle plikter å behandle og omtale hverandre på en god og respektfull måte.  

3. Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre undervisningen, være til skade eller til ubehag 
for andre, skal ikke tas med på skolen.  

4. Mobiltelefoner skal ligge i sekken og være avslått i skoletiden. 

5. Avtale om bruk av internett og skolens digitale verktøy (datamaskiner/PC/iPad etc) skal 
overholdes, og avtalen må signeres før elevene får ta utstyret i bruk.  

6. Bilder/film av medelever, lærere eller andre tilsatte kan bare tas når det gjøres i 
undervisningssammenheng og er godkjent av lærer.  

7. Banning, krenkende språk, voldsbruk og forstyrrelse av andres aktivitet og lek er å vise manglende 
respekt og hensyn, og er ikke tillatt. Ved tilfeller av mobbing skal skolens ansatte undersøke 
saken og lage en aktivitetsplan.  

 

8. Snøballkasting er kun tillatt på anvist sted. Det vil anvises hvor dette er tillatt.  
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9. Vi vil at alle skal føle seg trygge på skolens uteområder. Derfor er det til vanlig ikke tillatt 
med bruk av rulleskøyter, skateboard, sparkesykkel eller sykkel i skolegården. Trehjulssykler 
kan brukes av 1.-4. klasse. Vi anbefaler ikke sykling eller sparkesykling til/fra skolen før 
eleven går i 5. klasse. Hjelm må alltid brukes. 

10. Aking kan foregå etter anvisning fra skolens ledelse og på angitte områder.  

11. Elevene trenger god og næringsrik mat for å ha beste forutsetning for læring. Det er derfor 
ikke tillatt å ta med deg godteri, brus, etc. til skolen. Dette gjelder også søtsaker som is, kjeks, 
iste, energidrikk. Unntak ved spesielle anledninger som lærere informerer om i forkant, for 
eksempel sommeravslutning.  

12. Besittelse og/eller bruk av tobakk, e-sigaretter, snus, alkohol eller andre rusmidler er ikke 
tillatt. 

13. Besittelse og/eller bruk av kniv, våpen og andre farlige gjenstander er ikke tillatt.  

14. Det er ikke tillatt å fuske på prøver jf forskrift til friskoleloven § 3-35: Eksamensprøve og 
andre kompetanseprøver kan annulleres dersom kandidaten har fusket eller forsøkt å fuske.  

15. Det er ikke tillatt å hindre eller forstyrre gjennomføring av eksamen.  

 

Del 3: Tiltak ved regelbrudd  
(Ikke nødvendigvis i prioritert rekkefølge) 

§ 9. Tiltakets rimelighet  
Alle tiltak skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 
reagere på dette. Alle skolens ansatte kan sette inn tiltak etter brudd på ordensreglementet.  

 Tiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis 
anledning til å gjøre opp for seg. 

§ 10. Kollektiv avstraffelse  
Det er ikke anledning til å benytte kollektiv avstraffelse for handlinger utført av enkelte 
medlemmer av en gruppe elever. (Jfr. NOU 1995: 18)  

§ 11. Overhold av tiltakene 
 Elever plikter å overholde vedtatte tiltak. Ved manglende overholdelse kan det vedtas nye 
tiltak.  

§ 12. Tiltak ved mindre alvorlige brudd  
 

 Tilsnakk av lærer eller andre ansatte ved skolen  
 Være inne i friminuttet og ha samtale med en voksen 
 Beslaglegning av gjenstander som er benyttet ved regelbruddet resten av dagen (f. eks. 

mobil eller fotball)  



5 
 

  Muntlig eller skriftlig melding til hjemmet  
 Inndragelse eller bortfall av privilegium  
 Samtale med skolens ledelse samt evt. kontraktskriving  

  

§ 13. Tiltak ved grove eller gjentatte brudd 

 Elev og foresatte innkalles til samtale med skolens ledelse og kontraktsskriving  
 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.   
 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)  
 Ulovlige/farlige gjenstander kan beslaglegges og eventuelt overleveres politiet  
 Ved erstatningsansvar følges skadeerstatningslovens § 1-2  
 Bortvisning fra klassen inntil 1 dag.  

 Bortvisning fra undervisningen i inntil 1 dag jf friskoleloven §3-10 og 
forvaltningsloven §2. Dette er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. 
Klagerett ifølge forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker og den skal sendes via 
skolen.  

 Overføring til annen skole hvis hensynet til andre elever gjør det dette nødvendig. 
Dette må i så fall fremmes av skolens styre, som da vil anmode kommunen om å fatte 
et slikt vedtak. 

 Anmeldelse av ulovlige forhold til politiet  

 

Del 4: Saksbehandling  

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i 
Forvaltningsloven, herunder kap. III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende 
saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

§14.  Forsvarlig grunnlag  
Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig og avgjørelsen skal treffes på et 
grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.  

§ 15.  Elevers rett til å forklare seg  
Før tiltak ved grove eller gjentakende brudd på ordensreglementet iverksettes, har elevene 
krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen 
rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes. (Friskolelova § 3-9)  

  

§ 16. Begrunnelse  
Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre 
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særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og 
evt. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.  

§ 17. Informasjon til foresatte  
Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. 
Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved 
mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale.  Jfr. 
ellers de enkelte punkt. Det vises også til Forvaltningsloven § 42 om foreldrenes mulighet til å 
søke om utsatt iverksetting.  

 

Del 5: Ikrafttredelse og kunngjøring  

§18. Ikrafttredelse  
Dette ordensreglementet er å anse som en forskrift og trer i kraft fra 25. februar 2019. 

§ 19. Kunngjøring  
Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets 
begynnelse. Ordensreglementet tas opp som tema i klassene innen utgangen av august hvert 
skoleår og på første foreldremøte hver høst.   

 Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens nettsider. 
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klipp----------------------------------------------- Svarslippen returneres til kontaktlærer.  

 

Vi har lest ordensreglementet og snakket med vårt barn om betydningen av at eleven følger 
ordensreglene på skolen.  

 

_____________________________________Sted og dato  

 

_____________________________________Foresattes signatur  

 

_____________________________________ Foresattes signatur  

 

_____________________________________Elevens signatur 


