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Ordensreglement 
Vedtatt av styret 22. mai 2012 

Erstatter reglement av februar 2008 

 

Ordensreglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova § 3-7 og 3-8 samt Forskrift til 
Opplæringslova § 3-6 (1 august 2009). 

§1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 
Alle elever har krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 
læring (jm Opplæringslova § 9a-1). Ordensreglementet sier noe om hvilke 
samværsformer vi ønsker å ha på skolen. Det inneholder regler som skal fremme og 
sikre samarbeid, respekt, engasjement og medansvar. Oasen skole bygger på verdiene 
og menneskesynet som er nedfelt i Bibelen. Reglementet inneholder regler om: 

 orden og atferd 
 tiltak som skal brukes om elever bryter reglementet (sanksjoner) 
 framgangsmåten når slike saker behandles (saksbehandlingsregler) 

Reglementet er retningsgivende for vurdering/karakter i orden og atferd 

§2 TRIVSEL  
Det er viktig at alle trives på skolen, derfor følger vi disse trivselsreglene ved Oasen 
skole. 

a. Vi tar hensyn til hverandre. 
b. Vi respekterer hverandre. 
c. Vi snakker vennlig og høflig til hverandre. 
d. Vi sier fra når noen ikke har det bra. 
e. Vi inkluderer alle i arbeid og lek. 

§3 MILJØ (fysisk og sosialt) 
Det er viktig å ha det pent og ordentlig rundt seg for å få det trivelig og ha gode 
arbeidsforhold. 

a. Alle har ansvar for å behandle hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler, 
skolebøker og annet utstyr pent. 

b. Hver klasse har ansvar for å holde orden i og utenfor sitt klasserom. 
c. I trapper og ganger er viktig å ta det rolig og benytte innestemme. 

§3 LÆRINGSMILJØ  
Det er viktig at undervisningstiden brukes godt og riktig slik at alle kan lære mest 
mulig.  

a. Det er viktig med gjensidig respekt. Et godt skolemiljø blir til i et 
samarbeidsklima. Skolemiljørepresentantene (elevrådsrepresentantene) har 
talerett og rett til å få meningene sine protokollført (jf Opplæringslova § 9a-5). 



b. Det er viktig at du tar ansvar for egen læring bl.a. ved å ta med bøker, 
skrivesaker og gjøre hjemmearbeidet til riktig tid. 

c. Du møter godt forberedt til undervisningen. 
d. Du må møte presis til timene. 
e. Du må ikke forstyrre i undervisningen. 
f. Dersom elever har vært borte fra skolen må de selv i samarbeid med 

lærer/foresatte, sette seg inn i det som er gjennomgått og orientere seg om de 
beskjeder som er gitt. 

g. Det er ikke fritak fra gymnastikk når utstyret er glemt. 
h. Mobiltelefoner eller annet som forstyrrer undervisningen skal ikke benyttes i 

skoletiden. Ungdomstrinnet kan benytte mobiltelefoner i friminuttene. 
i. Det er ikke lov å bruke Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, 

rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller i som er i 
strid med norsk lov. 

j. IKT er et læringsredskap og skal i undervisningstiden ikke benyttes til 
utenomfaglige aktiviteter som: chatting, netthandel og spill. 

k. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens 
personale på Internett, heller ikke digitalt distribuerte materiale om 
medelever/ansatte uten personens samtykke. 

l. Ved turer og ekskursjoner kan skoledagens lengde variere. 

§4 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM  
Foreldrene/foresatte er en av våre viktigste ressurser for å nå skolens målsetninger. Det 
er viktig med god kontakt mellom skole og hjem. Dette skjer blant annet gjennom elev-
/foreldresamtaler, foreldremøter og foreldreutvalg. 

a. Fravær meldes i meldingsboka eller på sms. Alle skriftlige meldinger til hjemmet 
om brudd på ordensreglene skal leveres tilbake til skolen i underskrevet form 
neste skoledag. 

b. Søknad om fri skal skje skriftlig. Søknader på inntil 1 dag innvilges av 
kontaktlærer. Søknad om fri utover 1 dag må rettes til rektor.  

c. Elever på ungdomstrinnet bør være med på konferansetimer, på barnetrinnet kan 
de være med dersom foreldre/foresatte og lærer ønsker det. 

d. Skolens råd og utvalg skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid. 
e. Dersom en elev må være borte fra skolen på grunn av sykdom eller andre 

nødvendige årsaker, ønsker skolen beskjed om dette før skoledagen begynner. 

§5 HELSE OG SIKKERHET  
Det er viktig å ta vare på andres og egen sikkerhet og helse, og at du ikke skader deg 
selv og andre ved å være uforsiktig. 

a. I skolegården må du høre på vaktene. 
b. I skolegården skal du ikke: 

i. sykle, bruke rullebrett eller rulleskøyter (unntatt på eventuelt anviste 
områder) 

ii. kaste snøball, pinner eller andre farlige gjenstander 
c. Alle går ut i friminuttene (hvis ikke annet er avtalt). 
d. Du har ikke lov til å ta med deg farlige gjenstander som for eksempel kniv, 

fyrstikker eller lighter. 



e. Godteri skal ikke være med på skolen (hvis ikke annet er avtalt). 
f. Røyking eller bruk av rusmidler er ikke tillatt i skoletiden. Forbudet gjelder også 

ved turer og arrangementer skolen står for. 
g. Elevene må holde seg innenfor skolens anviste områder, dette gjelder ute og inne. 
h. Skolen har nulltoleranse i forhold til mobbing, vold, trusler, rus, røyk og rasisme. 

§6 REAKSJONER PÅ REGELBRUDD  
Ordensreglementet er laget for at alle skal trives på skolen vår. Bryter du reglene, kan 
skolen ta i bruk nedenforstående sanksjoner. Sanksjonene gjelder både ved alvorlige 
regelbrudd og ved gjentatte, mindre alvorlige regelbrudd. Elevene skal ha anledning til å 
forklare seg før sanksjoner blir iverksatt, (jf Privatskoleloven § 3-9). 

 Tilsnakk fra en ansatt. 
 Tilsnakk og forklaring / begrunnelse. 
 Samtale mellom lærer, foresatte eller brev til disse, hvor det informeres om 

regelbruddene og konsekvensene dette medfører. 
 Samtale mellom skolens ledelse, foresatte og elev. 
 Få melding med hjem eller ringe hjem.  
 Få pålegg om å møte før eller etter vanlig skoletid. 
 Utføre pålagte skolerelaterte oppgaver. 
 Ved ødeleggelse eller hærverk kan elev eller foreldre/foresatte pålegges å 

betale eller reparere skaden (jf Skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2). 
 Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke skal brukes eller ikke er tillatt 

i skoletiden. Eksempler på slike: Mobiltelefon når den benyttes i strid med 
gjeldende regler, godteri, røyk. 

 Skolen har også rett til å inndra utlånt PC dersom den brukes i strid med 
ordensreglene. 

 Utelukkelse fra klasse/gruppe i timen eller frikvarter etter lærers avgjørelse. 
 Utelukkelse fra resten av dagen etter daglig leders avgjørelse. Foreldrene skal 

i slike tilfeller varsles(jf Privatskoleloven § 3-10). 
 I alvorlige tilfeller kan en ungdomsskoleelev bortvises inntil tre dager (jf. 

Privatskoleloven § 3-10). 
 Foreldrene skal i slike tilfelle varsles. Bortvisning for mer enn resten av dagen 

er enkeltvedtak med krav til saksbehandlingsregler og klagerett etter 
forvaltningsloven (jf Forvaltningsloven kap VI) 

 Nedsatt orden/atferdskarakter. 

§7 REGLER OM SAKSBEHANDLING  

a. Før det blir tatt avgjørelse om sanksjon ved regelbrudd, blant annet utvisning, 
skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig til den som tar beslutningen (jf 
Opplæringsloven § 3-7). Denne uttalelsesretten gjelder ved alle typer sanksjoner, 
og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak om sanksjon. 

b. Ved særskilte tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Skolen skal 
først vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak 
og/eller individuell kontrakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha 
hatt anledning til å uttale seg (jf Opplæringsloven § 3-8). Særskilte tiltak regnes 
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til utredning, 
skriftlighet og begrunnelse. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, 
partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI 



i Forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og 
fremgangsmåte ved klage. 


