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Forskrift om reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Mål for Sarpsborgskolen
Sarpsborg kommune tar barn og unge på alvor. Det er et mål for Sarpsborg kommune å møte
barn og unge på en måte som gjør at barn og unge opplever trygghet og glede som grunnlag for
faglig mestring, motivasjon og utvikling.
Kommunedelplan for oppvekst 2018 – 2030 vektlegger betydningen av tydelighet og
forutsigbarhet i barn og unges skolehverdag. Det er av stor betydning at elevene møter voksne
som har et positivt syn på barn og unge og som i samarbeid med elevene legger til rette for gode
rammer rundt skolehverdagen.
Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen
har vi et ansvar for skoledagen. Det er derfor viktig at alle bidrar til å skape et trygt og godt
skolemiljø.

Hvorfor har vi et reglement for orden og oppførsel?
Reglementet for orden og oppførsel er med på å stille krav og skape forutsigbarhet for elever,
foresatte og ansatte og hjelper elevene til å utvikle gjensidig respekt.
Regler og rutiner inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av
positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og de ansatte. Reglene bidrar til trygge
rammer i skolemiljøet.

Forventninger
I Sarpsborgskolen kan du forvente:
➢ å bli behandlet med respekt og høflighet
➢ at din skole tilrettelegger for et godt lærings- og skolemiljø
➢ en skoledag og skolevei fri for mobbing
➢ at du blir hørt og får uttale deg i alle saker som angår deg
➢ at skolen griper inn hvis du ikke har det bra

I Sarpsborgskolen forventer vi at du:
➢ viser hensyn, respekt og høflighet for andre i skolesamfunnet
➢ gjør ditt beste for å bidra til et godt skolemiljø
➢ tar godt vare på alt som tilhører skolen, både bygninger og utstyr
➢ møter presis til timer og avtaler og deltar aktivt i opplæringen

I Sarpsborgskolen kan du ikke:
➢ ha med gjenstander som kan benyttes til å skade andre
➢ ha med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler
➢ benytte hodeplagg som dekker hele eller deler av ansiktet i følgende situasjoner:
o undervisnings- og vurderingssituasjoner
o på turer og arrangementer i skolens regi
o i leksehjelp
o i skolefritidsordningen
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Orden og oppførsel
Den enkelte skole utarbeider et eget reglement for orden og oppførsel med utgangspunkt i
kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel. I skolens reglement skal det tydelig
fremgå hva som i reglementet faller inn under orden og hva som faller inn under oppførsel.
➢ Orden handler om forberedelse, punktlighet, arbeidsvaner og arbeidsinnsats.
➢ Oppførsel handler om all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre
ansatte.
Stort fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

Mobbing
Skolens reglement for orden og oppførsel skal gjøre helt tydelig at mobbing blir vurdert som et
svært alvorlig brudd på skolens reglement.
Skolens reglement skal tydeliggjøre forventninger og konsekvenser uavhengig av om mobbingen
skjer på skolen eller på arrangementer og turer i skolens regi. Mobbing kan også foregå i fritiden
via sosiale medier, på skoleveien eller andre steder. Når mobbing påvirker skoledagen til den
som blir mobbet, gjelder forventninger og konsekvenser i ordensreglementet uavhengig av hvor
mobbingen skjer.
Skolens reglement skal være i tråd med både presiseringer angitt i rundskriv Udir. 8 - 2014, sist
endret 31.07.2017 om ordensreglement, regjeringens Partnerskap mot mobbing 2016 - 2020 og
veileder i arbeid mot mobbing fra Utdanningsdirektoratet og rundskriv Udir. 3-2017 om skolemiljø.
Skolen skal gjennom en lokal handlingsplan sette seg konkrete mål og ha klare rutiner og
prosedyrer for hvordan mobbing forebygges, avdekkes og håndteres. Ved mobbesaker
gjennomføres sanksjoner ut fra presiseringer i Opplæringsloven § 9a-3 og tiltak som fremgår av
aktivitetsplikten etter § 9a -4.

Nettbrett, pc og mobiltelefon
Det er forbudt å bruke nettbrett, pc og mobiltelefon i timene når dette ikke er del av opplæringen.
Dersom skolen fratar en elev mobiltelefonen, har eleven rett til å få denne tilbake når skoledagen
er over. Dersom pc og nettbrett brukes på en måte som er i strid med skolens IKT-reglement, vil
konsekvensene følge av samme reglement. Der hvor skolen har eget IKT-reglement, skal dette
være i tråd med denne kommunale forskrift og skolens eget reglement for orden og oppførsel.
IKT-reglementet legges ved reglementet for orden og oppførsel som et vedlegg.
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Når gjelder reglementet for orden og oppførsel?
Denne forskriften om reglement for orden og oppførsel gjelder for grunnskolen i Sarpsborg
kommune. Forskriften er førende for skolenes reglement som skal være utarbeidet og i tråd med
kommunal forskrift.
Reglementet for orden og oppførsel gjelder på skoleveien, i skoletiden og på alle arrangementer
og turer i skolens regi.

Uakseptabel og krenkende handlinger som skjer via digitale rom på skolens intranett,
læringsplattform, sms og sosiale medier vil kunne omfattes av reglementet. Selv om krenkelsene
skjer utenfor skolens område og utenfor skoletiden, vil disse kunne føre til konsekvenser etter
skolens reglement om orden og oppførsel dersom de har tilstrekkelig sterk tilknytning til skolen og
skolemiljøet.

Retningslinjer ved brudd på denne forskrift og skolens regler
for orden og oppførsel
Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at elevene forstår hvilke regler som er
brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis det er mulig, få anledning til å
utbedre skader f. eks ved hærverk.
Skolen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Eleven har alltid rett til å uttale seg
muntlig til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner. . Kun sanksjoner som følger av
lov eller reglement om orden og oppførsel kan benyttes.
Alle tiltak ved regelbrudd skal fastsettes i skolens ordensreglement. Følgende konsekvenser kan
benyttes ved brudd på skolens regler:
a.
muntlig/skriftlig irettesettelse/advarsel.
b.
muntlig/skriftlig kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
c.
der elever bruker ansiktsdekkende hodeplagg som nikab og burka i undervisningen,
skal dette følges opp gjennom dialog med den som bryter forbudet og elevens
foresatte. Dersom regelbruddet gjentar seg, kan dette medføre bortvisning fra
undervisning.
d.
pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller
eiendeler. Ved skade eller hærverk på skolens bygninger, materiell eller utstyr kan
eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli
erstatningsansvarlig. Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven.
e.
tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtaler eller pålagte oppgaver.
f.
vedtak om bortvisning av eleven for resten av skoledagen ved brudd på reglementet i
alvorlig grad eller flere ganger. Foresatte på 1.-7.trinn skal varsles på forhånd.
g.
For elever på 8.-10.trinn gjelder vedtak om bortvisning av eleven fra skolen inntil 3
dager ved brudd på reglementet i alvorlig grad eller flere ganger. Foresatte skal om
mulig, varsles i forkant av bortvisningen.
h.
klassebytte midlertidig eller permanent.
i.
skolebytte midlertidig eller permanent.
j.
på 8.-10.trinn kan stort udokumentert fravær føre til nedsatt karakter i orden
k.
avbrutt skoletur og tilbakeføring til ordinær undervisning.
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l.

m.

rusmidler og gjenstander som kan skade andre eller forstyrre opplæringen kan
beslaglegges av skolen. Det skal fremgå av skolens reglement når lovlige rusmidler og
beslaglagte gjenstander som kan skade andre, kan hentes. Dette gjelder dersom ikke
gjenstandene er overlevert politiet.
ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler, som våpen og narkotika, overlates til politiet
straffbare forhold meldes til politiet.

Konsekvenser ved regelbrudd skal følge opplæringslovens § 9a-10 og 9a-11. Der hvor det skal
fattes enkeltvedtak, gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Der hvor rektor delegerer
oppfølging av regelbrudd, skal ordensreglementet tydeliggjøre i forhold til hvilke konsekvenser
dette gjelder. Rektor kan ikke delegere vekk vedtak om bortvisning og klasse- eller skolebytte.

Utfyllende regler for den enkelte skole.
Skolene utarbeider reglement for orden og oppførsel i tråd med denne forskrift og med
utgangspunkt i lokale forhold og behov. Elevene skal ta aktivt del i utarbeidelsen av reglementet
og foreldre skal sikres medvirkning. Skolens regler skal legge til rette for et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Reglene skal være i tråd med de føringer
som er gitt i denne forskriften samt rundskriv Udir. 8-2014 (endret 31.07.2017).
Regler om orden og oppførsel drøftes hvert år i skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.
Skolene utarbeider egne regler for SFO og leksegruppeordningen.

Klagebehandling
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å vise bort en elev for en eller flere dager vil dette
være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Elevens foresatte har rett til å uttale
seg før slikt vedtak fattes inntil eleven har fylt 15 år. Enkeltvedtak kan påklages av foresatte.
Klagen må være skriftlig og skal rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket innen 3 uker fra det
tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket. Dersom skolen finner ikke å kunne omgjøre
vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Østfold. Fylkesmannen er
endelig klageinstans.

Hjemmel
Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæringa
(Opplæringslova) § 2-9, og i medhold av bystyrevedtak av 12.11.2015, sak nr. 100/15,
arkivsaknr. 15/06164 fastsettes forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i grunnskolen
i Sarpsborg kommune.
Denne forskriften er utarbeidet etter de anvisninger som er gitt i Rundskriv UDir-08-2014 (endret
31.07.2017) om ordensregler i grunnskoler og videregående skoler.

Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 01.08.2019.
Forskriften erstatter kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Sarpsborg vedtatt
av bystyret 12.11.2015.
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Kunngjøring
Forskrift om reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Sarpsborg kommune og skolens
egne regler gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.
Reglementet skal være tilgjengelig på skolens og kommunens Internettsider.
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