
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskrift om ordensreglement for skolene i Evenes  
 

 
Hjemlet etter Opplæringsloven § 2-9 og rundskriv Udir-7/05. 
Vedtatt av kommunestyret i møte 15.11.2012 under sak 59/12. 
 
§ 1. SKOLEN ER EN ARBEIDSPLASS for elevene og skolens personale. 
Ordensreglementet skal være en rettesnor for oss og hjelpe oss til å ta hensyn til 
hverandre så skolen kan være en trivelig arbeidsplass. 
Alle har medansvar for skolen. 
Derfor engasjerer elever, foreldre og skolens personale seg jevnlig i drøftinger og 
arbeid for bedre skolemiljø. 
VI HAR ALLE ET MEDANSVAR I SKOLESAMFUNNET 
 
§ 2 OM ORDEN OG OPPFØRSEL 
 
I forskrift for grunnskolen heter det bla at fastsetting av karakter i ORDEN tar hensyn til 
om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger ordensreglementet, bla i 
forbindelse med 
 
- innlevering av og orden i skriftlig arbeid 
- frammøte til undervisninga 
- orden i skolesakene, har med seg bøkene, gjør leksene m.v. 
- behandling av egne og andres saker 
- rydding 
 
Når det settes karakter i OPPFØRSEL, tas det hensyn til hvordan elevene oppfører seg 
når skolen har tilsynsansvaret. 
Det legges særlig vekt på hvordan eleven ter seg mot medelever, lærere og andre 
tilsatte når det gjelder  
 
- arbeidsro, vennlighet og respekt for andre 
- samarbeidsvilje og språkbruk 
- respekt for/holdning til skolens ordensreglement og til dem som er satt til å håndheve 
dette. 
 
Derfor godtar vi ikke: 
 
- slåssing, krangel, forstyrrelse av undervisning, plaging av medelever o.l. 
Viser det seg mangler ved elevens orden og/eller oppførsel, må elev, foreldre og 
lærer(e) sammen prøve å finne fram til tiltak som kan rette på forholdene. 

Evenes kommune 



 
 
§ 3 OM GOD HELSE 
 
Det er viktig at du tar vare på helsa 

 Pass derfor på at du får nok søvn 

 En skikkelig frokost er en god start på dagen 

 Ta med sunn skolemat 

 Slikkerier eller lignende er ikke tillatt i skoletida 

 Frisk luft gjør godt: Elevene bør derfor helst være ute i friminuttene 

 Røyking/ snusing og bruk av rusmiddel i undervisningsrom og på skolens 
område er forbudt i skoletida og ved arrangement skolen leder. 

 
 
§ 4 OM FRIMINUTTENE 
 
Skolen har ansvaret for at du og de andre har et trygt miljø på skolen. Derfor må vi 
arbeide aktivt for å hindre uhell og mobbing. Farlig lek er forbudt  
 
§ 5 OM LÆRERNES TILSYNSOPPGAVER 
 
Skolen skal føre tilsyn med elevene i skoletida. Elevene forlater vanligvis ikke 
skoleområdet. 
 
 
§ 6 OM BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET    
 
§ 6.1 Disiplinærtiltak blir behandlet i samsvar med Opplæringsloven § 2.10 
Klassestyrer orienterer elever og foreldre om disse.  
 
§ 6.2 I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å vise en elev bort for resten av dagen. 
Rektor tar avgjørelse i slike saker. Ved særlig grove brudd på ordensreglementet kan 
rektor vise bort en elev inntil 3 dager. Grunn for bortvisning kan være: 

 Mobbing av medelever 

 Grov respektløs opptreden overfor skolens personale 

 Oppførsel som setter egen og/eller andres helse i fare. 
 
§ 6.3 Skade på skolens eller andres eiendeler kan medføre erstatningsansvar i hht. Lov 
om skadeserstatning Kap.1- Ansvar i visse særlige forhold §1-1 og §1-2 
 
§ 7 OM VURDERING AV ORDENSREGLEMENT 
 
§ 7.1 Ordensreglementet skal gjennomgås med elevene hvert år ved skolestart. De tas 
opp til grundig vurdering hvert tredje år med tanke på å aktualisere og forbedre dem. 
Foreldrene tas med på råd i dette arbeidet. 
 
§7.2 I tillegg til dette reglementet kan vi ha regler for hvordan vi ordner skoledagen. Vi 
kaller dette trivselsregler eller klasseregler. 
Klasse/elevråd kan lage forslag til slike regler. 


