Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift.
(Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. § 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 )

Del 1 Innledning.
§ 1. Hjemmel.
Røyken kommune har vedtatt ordensreglement for skolene i Røyken. Dette er en forskrift som
er hjemlet i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa;
Opplæringslova § 2-9 og i rundskriv 07-2005 fra Utdanningsdirektoratet 21.04.05.
§ 2 Formål.
Skolene i Røyken skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolen er en
arbeidsplass som fremmer helse, trivsel og læring (jf. Opplæringslovens § 9a-1). Videre skal
kommunens og skolens eget ordensreglement være bakgrunn for vurdering innen orden og
oppførsel.
§ 3 Virkeområde og omfang.
Ordensreglementet omfatter alle kommunens grunnskoler inklusiv skolefritidsordningene og
skoleveien.
Skolene har ansvar for elevene i skoletiden og på skolens område. Det vil si i alle typer
undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, men også når elevene har undervisning andre
steder enn på skolens område eks. på leirskole og turer. Dette innebærer at ordensreglementet
gjelder når skolen har ansvaret for elevene.
Hver skole kan i tillegg utarbeide lokale ordens- og trivselsregler, tilpasset skolene.
Det kommunale ordensreglementet (forskrift) kan ikke fravikes.
Ordensreglement inneholder regler for oppførsel og hvilke tiltak som skal brukes når elever
bryter reglementet.
Elevene har en rekke rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskriften til
opplæringsloven når det gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike
bestemmelser er ikke en del av ordensreglementet.
Elever og foresatte skal årlig, innen 1. september, gjøres kjent med kommunens overordnede
reglement og evt. skolens eget tillegg. Elev og foresatte bekrefter skriftlig at de er kjent med
innholdet. Skolen sørger for å kontrollere at alle har levert bekreftelse, og disse legges i hver
elevs mappe.
Ordensreglementet skal være tilgjengelig på kommunens og skolens hjemmesider.
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Del 2 Regler, konsekvenser og prosedyrer som iverksettes ved brudd på
ordensreglementet.
§ 4 Regler for orden og oppførsel.
Alle elever og ansatte i Røykenskolen skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø.
Regler for orden og oppførsel.
1. Vis hensyn og respekt for andre.
o Vold aksepteres ikke. Her er det null-toleranse
o Mobbing aksepteres ikke. Her er det null-toleranse.
o Rasistiske utsagn aksepteres ikke. Her er det null-toleranse.
o Slåssing og forstyrrelser av andres lek og arbeid er å vise manglende respekt og
hensyn.
2. Bidra til arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
o Mobiltelefoner og andre forstyrrende gjenstander skal være avslått i skoletiden med
mindre skoleledelsen har bestemt noe annet.
3. Møt presis og gjør skolearbeidet til avtalt tid.
o Når dette er et problem, ta kontakt med faglærer/kontaktlærer.
4. Hold skolens område inne og ute rent og ryddig.
5. Ta vare på skolens, egne og andres eiendeler.
o Elevene har ansvar for egne verdisaker.
o Dersom eleven må ha med verdisaker, ta kontakt med faglærer/kontaktlærer som
sørger for sikker oppbevaring.
6. Tobakk og rusmidler er forbudt i skoletiden.
7. Farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre, skal ikke tas med på skolen.

§ 5 Fravær.
Elever har rett og plikt til opplæring i henhold til Opplæringslovens § 2-1. Når det er
forsvarlig, kan rektor etter søknad, gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Fravær
utover dette fører til at elevene skrives ut av skolen og foresatte har ansvaret for opplæringen.
Ved behov for permisjon, søker foresatte den enkelte skole om permisjon. Dette kan gjøres
elektronisk.
Sykdom dokumenteres skriftlig av foresatte, med eventuelt tillegg fra lege.
Elevene skal møte til undervisning til rett tid. Skolen skal kontakte foresatte når eleven
gjentatte ganger kommer for sent eller er borte fra skolen uten dokumentasjon fra foresatte.
Fravær skal følges tett opp, og det må settes inn tiltak i tråd med hyppigheten og grunnen til
fraværet. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglene og skal tillegges vekt når
ordenskarakteren skal fastsettes.
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§ 6 Konsekvenser ved brudd på felles og lokale ordensregler.
Elev og foresatte (avhengig av utviklingsnivå og situasjon) skal ha beskjed umiddelbart når
det noteres brudd på ordensreglene. Kontakten med foresatte skal gi informasjon slik at de
kan følge opp sitt barn og få mulighet til utøve sitt ansvar som foresatte.
Alle tiltak skal begrunnes slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen
må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.
Eleven skal få anledning til å forklare seg før det blir tatt avgjørelse om straff/sanksjoner
(jf. Forvaltningsloven).
Det kan bare ilegges sanksjoner som følger av lov, forskrift eller reglement.
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
Elevene plikter å overholde ilagte straffereaksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye
straffereaksjoner.
Foresatte skal kontaktes skriftlig eller muntlig senest 48 timer etter hendelse når det
iverksettes straffereaksjoner, unntatt ved mobbing og andre svært alvorlige hendelser. Da skal
foresatte kontaktes umiddelbart.
Røyken kommune vil benytte følgende tiltak mot brudd på ordensreglene avhengig av
alvoret i bruddet på reglene:
1. Ved mobbing, slåssing, trusler og trakassering innkaller skolen snarest partene til
samtale, og foresatte blir informert. Saken følges opp regelmessig til situasjonen er
opphørt.
2. Muntlig og/eller skriftlig påtale fra lærer.
3. Muntlig og/ eller skriftlig påtale fra rektor eller øvrig ledelse ved skolen.
4. Gi anmerkning som kan føre til nedsatt oppførselskarakter (8. -10.trinn).
5. Tilstedeværelse på skolen før/etter skoletid i forbindelse med oppfølgingssamtale
og/eller ved utføring av pålagte oppgaver.
6. Eleven skal levere fra seg gjenstander som forstyrrer undervisningen slik som
mobiltelefon, MP3-spiller,iPod eller annet til lærer. Gjenstanden fås tilbake ved
dagens slutt.
7. Eleven pålegges oppgaver for å gjøre opp for /utbedre forvoldte skader påført
skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging o.l).
8. Kniv og andre ulovlige gjenstander skal overleveres til skolens ledelse som
kontakter foresatte og evt. politiet.
9. Beslaglegge tobakk, alkohol og andre rusmidler. Tobakk og alkohol overlates til
foresatte, andre rusmidler overlates til politiet
10. Inndra rettighetene til bruk av PC i skoletida for et tidsrom ved mobbing,
trakassering og trusler eller misbruk av nettet i skoletida. Foresatte blir
kontaktet og informert om forholdet.
11. Kontakte politiet ved svært alvorlige situasjoner og følge politiets prosedyre. De
foresatte informeres.
12. Anmelde straffbare forhold til politiet. Foresatte skal informeres.
13. Ved hærverk på skolens bygninger/eiendeler kan eleven/foresatte bli
erstatningsansvarlige for inntil 5000 kroner (Skadeerstatningsloven § 1-1) og /
eller bli pålagt å utbedre skaden selv.
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14. Vise bort eleven fra gruppen/undervisningen for enkelttimer. Skolen har
ansvar for tilsyn.
15. Vise bort eleven fra gruppen/undervisningen for resten av dagen (jf
Opplæringslovens § 2-10). Foreta midlertidig eller permanent gruppe- eller
Skolebytte(jf. Opplæringslovens § 8-1).
16. Gi midlertidig undervisning et annet sted.
17. Gi nedsatt karakter i orden eller oppførsel (8.-10.trinn).
18. Vise bort eleven fra skolen for inntil 3 dager (gjelder 8.-10. trinn (jf.
Opplæringslovens § 2-10).
19. Reaksjon ved forstyrrelser og fusk ved eksamen følger opplæringslovens
forskrifter.*
*Bortvising frå eksamen § 3-36 forskrift til Opplæringslova
Elevar og privatistar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamenen. Dersom åtferda til ein elev
eller ein privatist er i strid med denne føresegna, kan eleven eller privatisten, etter å ha blitt åtvara, visast bort.
Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller
privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om
bortvising.
§ 3-37. Annullering av eksamen
Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen.
Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av
eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor
fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen.

Punkt 13- 19 er å anse som enkeltvedtak med klagerett i henhold til forvaltningsloven, og
foresatte skal alltid informeres muntlig i tillegg til skriftlig enkeltvedtak.
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Det gjelder både de som
er felles og de som er for den enkelte skole. Sanksjoner må ikke føre til at gratisprinsippet
brytes. Dette gjelder ikke ved skadeerstatning.

§ 7 Straffbare forhold.
Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som
normgivende signal, skal skolene ved rektor anmelde straffbare forhold til politiet. Det kan for
eksempel dreie seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med
mindreårige, legemsbeskadigelse, bruk av narkotika, utpressing, tvang, hærverk/skadeverk,
trusler og medbringelse eller bruk av våpen.
Skolen skal informere elevenes foresatte før forholdet anmeldes.
Eleven og foresatte skal være informert om hva slags sanksjoner skolen setter i verk.
Foresatte kan også på eget initiativ anmelde forhold som mobbing/trakassering som skjer via
internett, mobiltelefoner, fysisk eller ved ord og/eller handling.
Følgende sanksjoner/straff kan ikke benyttes:
• Fysisk refsing
Å utføre fysisk arbeid ansees ikke som fysisk refsing.
• Kollektiv avstraffelse for noe som enkeltelever har utført.
• Krenkende behandling
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Del 3 Saksbehandling.
§ 8 Generelt.
Behandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, 4.
ledd, § 2-10, 2. ledd, § 8-1, 4. ledd samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl)
herunder kap III - kap VI om enkeltvedtak. Enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes av
rektor under utøving av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettighetene eller
pliktene til en eller flere elever.
Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett
gjelde:
• Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen om tiltak skal
treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
• Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet
til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte kontaktes. Varselet kan
gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.
• Alle avgjørelser skal begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om
avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan
gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.
Skadeerstatningsloven § 1-1. (barns ansvar.)
Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes
rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
§ 1-2. (foreldres ansvar m.v.)
1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på
tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre
skadeforvoldelse.
2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de
bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Del 4 Ikrafttredelse.
§ 9 Ikrafttredelse.
Denne forskriften trer i kraft fra 1.8.2010.
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