Ordensreglement
1. Elever har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen hver
dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær (sykdom eller innvilget permisjon)
Melding om sykdom meldes i Visma Flyt Skole (VFS).
2. Søknad om permisjon gjøres via VFS. Søknad om fri mer inntil tre dager innvilges av
kontaktlærer. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager. Rektor fatter
vedtak om permisjon utover tre dager. Elever som er bortreist sammenhengende mer enn
14 dager må meldes ut av skolen og innmeldes når de returnerer. Hovedansvaret for
opplæringen vil være foresattes i den perioden.
3. Elever plikter å møte presis til undervisningen.
4. Elever kan bare forlate skolens område i skoletiden etter avtale med læreren.
5. Elever plikter å respektere og følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner
som brukes i skolens daglige virksomhet.
6. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og foresatte og opptre
hensynsfullt og hjelpsomt.
7. Elever skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder, og på vei til og fra skolen.
8. Vold, trusler om vold, truende eller krenkende språk eller atferd er ikke tillatt.
9. Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygningen og
gjenstander på utearealer med varsomhet. Hærverk og ødeleggelse er ikke tillatt.
10. Elever skal respektere medelevers eiendeler.
11. Elever skal ha klær som er tilpasset værtype og aktivitetene på skolen, og som ikke er til
hindring for undervisningen.
12. Gjenstander som ikke er en naturlig del av påkledning eller undervisning skal ikke bringes
med til skolen.
13. Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken dersom ikke annet avtales med læreren.
14. Den som gjør skade på noe må si fra til en voksen.
15. Elever kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle anledninger og etter
avtale med lærer.
16. Elever skal overholde skolens totalforbud mot å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler
på skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for.
17. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
18. Det er ikke tillatt å bruke skolens Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk,
rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med
norsk lov.
19. Elever skal unngå farlig eller voldsomme lek. Det er skolens personale som avgjør til
enhver tid hvilke leker er tillatt.
Konsekvenser for brudd på reglementet:
Brudd på dette reglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Om nødvendig
iverksettes refsingstiltak. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å
skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg. Skolen
skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller
individuell kontrakt, eller kontakt med hjelpeinstanser, for eksempel PPT.

Følgende virkemidler kan benyttes:
1. Samtale med læreren med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som er skjedd og
hvorfor det skjedde.
2. Megling mellom ulike parter i en konflikt, med sikte på fredelig konfliktløsning.
3. Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det
kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppstå, hvordan denne burde vært løst
og hva vi kan gjøre for at slikt ikke oppstår igjen.
4. Innskrenkning av privilegier, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og
aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan, eller valg av arbeidskamerater.
5. Foresatte kan informeres per telefon, eller i eget brev.
6. Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon.
7. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter eller utelukkelse fra deltakelse på turer og
utflukter etter samtale med foresatte.
8. Farlige gjenstander, rusmidler/ tobakk beslaglegges.
9. Straffbare forhold vil anmeldes til politiet etter konferering med foresatte.
10. Elever som roter til eller ødelegger noe, må rydde og vaske etter seg, evt reparere ødelagte
ting. I spesielle tilfeller kan det reises krav om erstatning fra foreldrene. For skader
elever utfører på medelevers eiendeler, må foresatte selv kreve erstatning av skadevolders
foresatte.
11. Ved påståtte eller observert mobbing, har skolen en egen mobbeplan som følges.
12. Gjensitting skal være en konsekvens av at elever ikke har utført sitt skolearbeid i
skoletiden, men vært opptatt av ting som ikke har noe med skolearbeid å gjøre.
Gjensitting kan ikke vare mer enn 30 minutter. Foresatte skal orienteres om årsak til
gjensitting i forkant.
13. Foresatte kan kontaktes med sikte på at eleven bortvises fra enkelttimer eller for resten av
dagen. Rektor vedtar selv bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne. Foresatte skal
varsles før bortvisning blir iverksatt. (Friskoleloven § 3-10)

