
 

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved 

Glommasvingen skole 

Forskriften trer i kraft fra 01.08.2019. Samtidig oppheves forskrift av 29.11.2011 

om ordensreglement for skolene i Sør-Odal kommune. 

Vedtatt i kommunestyret 11.04.19 

 

Kapittel 1 - Innledning 

§ 1-1 Formål 

Glommasvingen skole har som mål å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel, respekt, toleranse og læring for alle elevene på skolen. 

Ordensreglementet skal være et virkemiddel for å nå disse målene. 

§ 1-2 Lovgrunnlag 

Ordensreglementet er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 9A-10 (om 

ordensreglement), opplæringsloven kapittel 9A (om elevenes skolemiljø), og 

forskrift til opplæringsloven § 1A-1 (om leksehjelp). 

§ 1-3 Virkeområde 

Reglementet gjelder for Glommasvingen skole. Reglementet gjelder i skoletiden 

når skolen har ansvar for elevene. Det gjelder i undervisningen, på turer og 

arrangementer i skolens regi (leirskole, idrettsdager mv.), på skolens 

uteområder, på skolebuss og på skoleveien. Deler av reglementet kan også 

komme til anvendelse på SFO, leksehjelp og utenfor skoletiden når hendelsen 

har tilstrekkelig tilknytning til skolen, og når hendelsen bidrar til at en eller flere 

elever ikke lenger opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. 

Den enkelte klasse/det enkelte trinn kan ha egne trivselsregler om orden og 

oppførsel tilpasset alder. Ved en eventuelt motstrid vil skolens ordensreglement 

gå foran disse. 

§ 1-4 Informasjon om ordensreglementet 

Skolen skal gjøre elever, foreldre og ansatte kjent med ordensreglementet og 

eventuelle andre regler hvert år ved skoleårets begynnelse. Ordensreglementet 

skal være tilgjengelig på skolens nettside. 

§ 1-5 Vurdering i orden og oppførsel 

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i 

dette reglementet, samt skolens trivselsregler. Elevens orden og oppførsel kan 

ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.  
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Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte 

brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved 

enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. 

 

Kapittel 2 - Regler og reaksjoner på regelbrudd 

§ 2-1 Elevenes rettigheter 

Elevene på Glommasvingen skole har rett til et trygt og godt lærings- og 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

§ 2-2 Regler for orden 

Elevene på Glommasvingen skole skal holde god orden. Det er blant annet god 

orden å: 

a) møte presis til timer og avtaler. 

b) møte forberedt til undervisningen. 

c) ha med nødvendig utstyr og oppladet iPad. 

d) gjøre skolearbeidet til avtalt tid. 

e) bidra til å holde skolens område rent og ryddig. 

f) ta godt vare på alt som tilhører skolen. 

§ 2-3 Regler for oppførsel 

Elevene på Glommasvingen skole skal ha god oppførsel. Det er blant annet god 

oppførsel å: 

a) være hyggelige og høflige mot hverandre 

b) ikke utsette medelever, ansatte eller andre man møter i 

skolehverdagen for krenkende ord og handlinger, som for eksempel 

mobbing, diskriminering, rasisme eller vold. Den samme form for 

hensyn og respekt skal vises på ulike digitale medier. 

c) bidra til arbeidsro i timene. 

d) delta i undervisningen hele skoledagen. 

e) ikke jukse eller forsøke å jukse i skolearbeidet. 

f) rette seg etter beskjeder fra de voksne. 

g) vise nettvett og følge skolens regler i forhold til bruk av iPad og annet 

digitalt utstyr. 

h) ikke publisere bilder av eller personopplysninger om elever eller 

ansatte uten deres samtykke. 

i) vise alminnelig god språkbruk. 

j) la andre ha sine private eiendeler og skoleutstyr i fred. 

k) oppholde seg på skolens område i skoletiden dersom tillatelse til annet 

ikke er gitt.  

l) ikke ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre 

rusmidler. 

m) ikke ha med, og/eller røyke/bruke tobakk/snus. Dette innbefatter også 

el-sigaretter o.l. 
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n) ikke ha med og/eller bruke gjenstander som kan skade personer, 

bygninger eller inventar på skolen. 

o) ikke utføre hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler. 

p) ikke bruke motorisert kjøretøy på skolens område. 

§ 2-4 Øvrige regler 

Av hensyn til elevens helse, trivsel og læring har Glommasvingen skole også 

følgende regler knyttet til oppførsel: 

a) Glommasvingen skole skal være mobilfri, dvs. at eventuelle medbrakte 

mobiltelefoner skal være avslått/satt i stillemodus i skoletiden, og de 

skal ligge i sekk eller elevens skap. 

b) Glommasvingen skole ønsker i et folkehelseperspektiv å legge til rette 

for gode matvaner hos elevene. Det er derfor ikke tillatt å ha og/eller 

konsumere godteri, kaker, boller, brus, energidrikk e.l. Unntak kan 

gjøres ved arrangementer godkjent av skolens ledelse. 

c) Multitasking er for de fleste ikke forenlig med læring. Det er derfor ikke 

tillatt å lytte til musikk i timer der dette ikke inngår som en del av 

opplæringen. Unntak: Elever med sakkyndig vurdering som tilsier bruk 

av lytteutstyr. 

 

§ 2-5 Reaksjoner på regelbrudd 

Brudd på reglementet kan føre til disse reaksjonene: 

a) samtale med eleven. 

b) muntlig/skriftlig advarsel eller anmerkning. 

c) kontakt med foreldre. 

d) pålegg om oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som 

eleven er ansvarlig for (f.eks rydde søppel, fjerne tagging). 

e) beslag av gjenstander brukt i strid med ordensreglementet. Beslaglagte 

gjenstander leveres til eleven ved endt skoledag. Farlige gjenstander gis til 

foreldre. Ulovlige gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overlates til 

politiet.  

f) tap av goder. 

g) gjensitting på skolen for samtaler og/eller for å gjøre pålagte oppgaver. 

h) nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel. 

i) annullering av prøver dersom eleven blir tatt i juks. 

Følgende reaksjoner gjelder bare for regelbrudd i skoletid: 

j) Bortvisning fra undervisningen inntil to klokketimer. Dette skal besluttes 

av rektor, men kan delegeres til lærer. 

k) Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen. Besluttes av rektor. 

Foreldre til elever på 1.-7. trinn skal varsles før elev bortvises for resten 

av dagen.  

l) Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for elever på 8.-10. trinn. 

Besluttes av rektor.  Foreldre til elever på 8.-10. trinn bør varsles før elev 

bortvises.  
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m) Midlertidig eller permanent klassebytte. Besluttes av rektor. 

n) Midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller. Besluttes av 

kommunalsjef. 

Alle reaksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevenes alder og utvikling. Å 

straffe en hel gruppe elever for noe én elev har gjort er ikke lov. Fysisk refsing 

eller annen krenkende handling er heller ikke lov. Med fysisk refsing menes ikke 

arbeid elever må gjøre for å rette opp skade påført skolens eiendom (f.eks rydde 

søppel, fjerne tagging). Elevene skal respektere reaksjonene de får. Dersom de 

ikke overholder en reaksjon, kan skolen gi nye. 

§ 2-6 Erstatningsansvar 

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

elevens foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. (jfr. 

skadeerstatningsloven om barns og foreldres ansvar). Det samme gjelder ved 

tap av undervisningsmateriell. 

§ 2-7 Fravær 

Fravær fra undervisningen er gyldig dersom eleven har fått permisjon eller har 

fravær grunnet sykdom, legebesøk e.l. Annet fravær er ugyldig. Ugyldig fravær 

er brudd på ordensreglementet og kan gi reaksjoner etter § 2-5.  

§ 2-8 Straffbare forhold 

Skolen melder fra til rådmannen om alle straffbare forhold som begås av eller 

mot elever ved Glommasvingen skole i skoletiden, på ulike arrangementer i 

skolen regi eller på vei til og fra skolen.  

Rådmannen/ordføreren skal melde straffbare forhold til politiet. Straffbare 

handlinger utført av mindreårige (under 15 år) meldes også til barnevernet. 

 

Kapittel 3 – Framgangsmåte ved bruk av reaksjoner 

§ 3-1 Elevenes rettigheter  

Så langt det er mulig skal eleven få uttale seg før skolen bestemmer en reaksjon. 

Alle reaksjoner skal formidles på en slik måte at eleven kan forstå hvilke regler 

som er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette. 

§ 3-2 Enkeltvedtak 

Ved bortvisning i inntil tre dager, klassebytte eller skolebytte skal skolen fatte 

enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Før det blir fattet et enkeltvedtak, 

skal skolen vurdere om andre tiltak eller reaksjoner kan benyttes. Ved 

enkeltvedtak om klassebytte eller skolebytte skal elevens foreldre varsles på 

forhånd, og gis rett til å uttale seg. Et enkeltvedtak kan påklages. Klagefristen er 

tre uker fra eleven/foreldrene mottar vedtaket. Klagen sendes til skolen. Dersom 

skolen ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, sendes det til Fylkesmannen 

i Innlandet som klageinstans. 


