Regler for orden og atferd i skolene i Røros kommune
(Gjeldende fra 1. august 2018, revidert 28. oktober 2019)
Formål
Skolens ordensreglement skal bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø. God orden, god oppførsel og
gode arbeidsvaner er viktig for å ta vare på elevenes læringsmiljø. Reglementet skal bidra til
utvikling av tillit, trygghet og trivsel ved å sette tydelige grenser for elevene. Det skal også bidra
til å ta vare på skolens materiell og fysiske miljø. Reglementet skal være informasjon til elever og
foreldre om deres rettigheter og plikter. Det skal også beskrive skolens reaksjonsmåter på
forseelser. Alle trinn skal, med utgangspunkt i reglementet, utarbeide egne trinnregler i
begynnelsen av skoleåret.
Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for elever ved skolene i Røros kommune. Det gjelder på skolens
område, på skoleveien, i skolens nærområder i skoletiden, ved ekskursjoner, ved skoleturer og
ved arrangementer i skolens regi. Ordensreglementet gjøres kjent for elever og deres foresatte
og drøftes årlig i kollegiet og i skolenes elevråd, FAU og SU.
GOD ORDEN betyr at
• du møter presis til all undervisning, og du er ikke borte fra undervisningen uten gyldig
grunn
• du ikke forlater skolens område uten tillatelse fra lærer
• du tar vare på egne og skolens eiendeler, materiell og utstyr
• du har med riktig utstyr til rett tid (f.eks gymtøy, lærebøker, skrivesaker mm)
• det skal se ordentlig og ryddig ut rundt deg
• frister for innleveringer og lekser overholdes
• yttertøy henges i garderoben/i skapet
• utesko ikke er tillatt i undervisningsarealene
• du ikke kan ta med kniv, multitool, våpen eller andre gjenstander som kan skade deg selv
eller andre
• det ikke er tillatt med godterier eller tyggegummi på barnetrinnet
• tobakk, snus, e-sigaretter, alkohol, narkotika, energidrikker eller andre rusmidler ikke er
tillatt i skoletiden
• mobiltelefonen skal ligge avslått i mobilskap/mobilhotell om ikke annet er avtalt
GOD ATFERD betyr at
• du må oppføre deg slik at du bidrar til arbeidsro og et godt læringsmiljø både i
undervisningsarealer, gang og garderobe
• det forventes også god oppførsel når vi har gjester, er på kino/teater/konserter,
omvisninger og turer
• du ikke skal utøve fysisk eller psykisk vold, krenke, mobbe eller plage andre
• rasistiske og diskriminerende uttalelser ikke aksepteres
• du viser godt nettvett for å unngå nettmobbing og -krenkelser
• du må oppføre deg slik at du selv og medelever er trygge på skoleveien og på skolen
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Aktuelle reaksjoner/sanksjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Samtale med eleven
Samtale med elev og foresatte
Melding til foresatte
Beslaglegging av rusmidler og energidrikker. Ulovlige rusmidler overlates til politiet.
Inndragelse av mobiltelefon ut skoledagen
Alvorlige forseelser meldes straks til skolens ledelse
Utestengning fra arrangementer og turer i skolens regi
Overføring til annen klasse/gruppe/alternativt tilbud innen skolens ramme.
Overføring til annen skole i kommunen jfr. § 8-1 i Opplæringsloven
Bortvisning fra skolen av rektor i inntil 3 dager jfr. § 2-10 i Opplæringsloven
Politianmeldelse og melding til barnevernet ved brudd på norsk lov, som for eksempel
ved grovt hærverk, tyveri, digital mobbing, trusler/vold mot enkeltpersoner, rasistisk
atferd, oppbevaring/bruk av rusmidler og oppbevaring/bruk av kniv/våpen.
På ungdomstrinnet kan eleven få nedsatt i orden og/eller atferd ved brudd på
reglementet jfr. § 3-6 i Opplæringsloven. Det sendes forhåndsvarsel til foreldrene om fare
for nedsatt karakter jfr. § 3-7 i Opplæringsloven.

Ved iverksetting av tiltak som skal fattes som enkeltvedtak, gjelder Forvaltningslovens regler.
Eleven skal alltid ha rett til å forklare seg for den som fatter vedtaket, foresatte skal varsles før
vedtak fattes.

Erstatningsansvar
I følge Lov om skadeerstatning § 1-2, p. 2 er foresatte erstatningspliktige for skade som deres
barn har forvoldt med inntil kr. 5000,-.
Rettigheter og plikter for elever og foreldre/foresatte
• Foresatte skal sørge for at eleven møter på skolen til avtalt tid, med nødvendig utstyr og
matpakke.
• Ved elevens fravær plikter foresatte å melde fra første dag eleven er borte. Årsak skal
oppgis. Planlagt fravær må det søkes om på forhånd. Kontaktlærer kan innvilge fri i inntil
3 dager. Fravær utover dette søkes virksomhetsleder via elektronisk søknadsskjema, som
ligger på kommunens hjemmeside.
• Ved eventuell overføring til annen skole i kommunen skal eleven selv, de foresatte og
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) uttale seg. Det er en forutsetning at andre tiltak er
prøvd først.
• Når det er forsvarlig, kan foresatte søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn i
inntil 2 uker jfr § 2-11. De foresatte skal sørge for nødvendig oppfølging av elevens
skolearbeid i permisjonstiden.
• Elever som hører til et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har etter melding rett til
å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag, jfr § 2-11 i
Opplæringsloven.
Skoleledelsen i Røros kommune
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