VARDØ SKOLE

ORDENSREGLEMENT
Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012.

Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn
og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal oppleve respekt og omsorg, ta ansvar
for dette!
Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens § 2-9,følger Udir`s rundskriv 072005.
ELEVENE MÅ VISE OMSORG OG RESPEKT FOR HVERANDRE TIL ENHVER TID.
DET ER FORBUDT Å MOBBE ANDRE.
Jeg vil ta ansvar og vise respekt for mine medmennesker i skolesamfunnet ved at jeg:
- er høflig og behandler alle på en ordentlig måte
- møter presis til timer og avtaler
- behandler skolens bøker, materiell og inventar pent
- avstår fra å plage, sjikanere eller mobbe noen, både fysisk, psykisk verbalt eller ved
bruk av elektroniske hjelpemidler
- unngår lek og handlinger som kan skade meg selv eller andre
- sørger for at det er ryddig og trivelig rundt meg
- avstår fra å jukse på prøver
*Jeg vil ta ansvar for at vårt skolemiljø skal være preget av samarbeid, respekt og
trivsel.
*Jeg skal holde meg i ro timene og vise respekt for undervisningen.
*Jeg har ansvaret for å holde meg inne på skolens område i skole- og SFO-tiden. Jeg
kan bare forlate skolens område etter avtale med en voksen på skolen. (Gjelder ikke utrinnet)
*Jeg viser respekt og ansvar ved å ikke ta med utstyr som kan være farlige for meg

eller andre(Våpen o.l) og ved å ikke kaste stein, snøballer og annet på skolens område,
skoleveien og ved bussholdeplassen(Kasting skal skje mot blink)
*Jeg tar ansvar for å bruke hjelm når jeg sykler i skoletiden.
*Jeg tar ansvar for å sette sykkelen min på anvist plass, og jeg viser de andre respekt
ved å la være å bruke sykkelen i skole- og SFO-tiden.

*Jeg tar ansvar for å være kledd etter værforhold og aktiviteter.
*Jeg tar ansvar for å ha med det utstyret jeg trenger til undervisningen.
*Tar jeg med personlige eiendeler (mobiltlf, digitaltutstyr, ipod o.l) på skolen har jeg
selv ansvaret for disse hvis de skulle bli borte, ødelagt eller lignende.
*Foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlige for skader/hærverk som barn
gjør på skolen eller på skolebussen
*Jeg viser respekt ved å unnlate å bruke mobiltelefon, MP3-spillere,i-pod og lignende i
undervisningstiden, og skolens regler for data- og internettbruk skal følges.
*Elever som bruker buss må rette seg etter de regler som gjelder for offentlige
kommunikasjonsmidler.
* Jeg tar ansvaret for å avstå fra å spise/drikke brus(eller drikke m/høyt koffein
innhold) og godteri i skoletiden, med mindre det er gjort annen avtale.
*Jeg tar ansvar for å avstå fra å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i
besittelse av tobakk(røyk, snus, skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
*Yttertøy og sko skal oppbevares i garderoben. Bruk innesko.
*Jeg viser respekt ved å oppholde meg der det er lov.
*Skolen trenger melding fra foresatte når du:
- ikke har gjort lekser/oppgaver som avtalt
- har vært borte fra skolen
- når du trenger fri fra skolen i forbindelse med tannlege/legebesøk eller lignende
- når du søker om fri utover skolens vanlige ferie
Brudd på ordensreglementet vil medføre følgende tiltak: (fra 1-10 trinn)
- re læring av brutt regel
- tilsnakk, muntlig irettesettelse fra en ansatt på skolen
- melding sendes hjemmet, muntlig eventuelt skriftlig
- ta igjen tid i friminuttet eller etter skoletid
- overføring til annen klasse, aktivitet eller tilsyn for resten av dagen
- rengjøring eller reparasjon ved tilgrising eller annet skadeverk
- konfiskering av sykkel, hentes av foreldre/foresatte
- utelukking fra ekskursjoner/klasseturer.(Eleven får et annet tilbud på skolen)
- mobbeplanen (se egen plan) iverksettes.
- utvisning fra skolen:

Rektor avgjør etter å ha rådført seg med lærerne til eleven, jf opplæringsloven
§ 2-10. Foresatte skal varsles om bortvisningen (1-7trinn)

1.-7. trinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen etter at
foreldre/foresatte er varslet av kontaktlærer.
8.-10.trinn kan bortvises i inntil 3 dager.
- ved beslag av utstyr som f.eks: mobiltelefon,digitaltutstyr,ipod o.l må dette hentes av
foreldre/foresatte
- brudd på data- og internettregler vil medføre at eleven ikke får jobbe på data i
skoletiden over en viss periode.

Ut over dette gjelder regelmatrisen i PALS, samt konekvensene i PALS
Ordensreglene er basert på følgende lovbestemmelser:
- Opplæringslovens
- § 1-2 formålet med opplæringen
- § 2-10 bortvisning
- § 2-11 permisjon fra pliktig opplæring
- § 9 a elevenes skolemiljø
- skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2.
Konsekvenser:
Juksing
-

Prøvebesvarelsen blir ikke vurdert
Eleven må si fra hjemme
Ingen ny sjanse til å ta prøven

Slåssing/truing gjentatte ganger
-

Bortvisning fra skolen
Politianmeldelse (u-trinn)
Pålagt samtale med politi (m-trinn, u-trinn)

Mobbing/alvorlig erting gjentatte ganger/Rasistiske utsagn og handlinger/Trakassering
på grunn av religion, livssyn eller seksuell orientering:
-

Tvungen megling /Konfliktråd (1-10 trinn)
Følg handlingsplan for mobbing (se egen plan)
Bortvisning fra undervisning inntil 3 dager (Opplæringslova §2-10)
Politianmeldelse (u-trinn)
Pålagt samtale med politi (m-trinn,u-trinn)

-

Konfliktråd
Erstatning

Tyveri

-

Politianmeldelse

Hærverk
-

Erstatning (Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5.000)
Reparere det som er ødelagt
Politianmeldelse (u-trinn)
Bortvisning fra undervisning inntil 3 dager (Opplæringslova §2-10)

Bruk av rusmidler (alkohol og narkotika)
-

Bortvisning fra undervisning inntil 3 dager (Opplæringslova §2-10)
Ulovlige rusmidler overlates til politiet
Foreldre/foresatte henter eleven på skolen

Bringer våpen/farlige gjenstander til skolen:
-

Inndragning av utstyr
Foreldre henter gjenstanden på skolen eller hos politiet
Politianmeldelse (u-trinn)
Bortvisning fra undervisning inntil 3 dager (Opplæringslova §2-10)

Gjentatte brudd på alvorlig problematferd
-

Bortvisning fra undervisning inntil 3 dager (Opplæringslova §2-10)

Brudd på forventninger kan føre til nedsatt karakter i orden og oppførsel
Alle straffbare forhold kan anmeldes til politiet av rådmann.
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av
gruppa.
Saksbehandling ved tiltak/konsekvenser:
-





Konsekvensen iverksettes av den/de voksne i situasjonen
Foreldre/foresatte kontaktes av kontaktlærer ved alvorlige brudd på
ordensreglene.
Rektor følger saksbehandlingsregler(Opplæringslova §§ 2-9 og 3-7
forvaltningslova), og de alminnelige retningslinjer for god forvaltningsskikk
ved iverksetting av de alvorlige refsingstiltakene slik:
Rektor informeres om hendelsen
Hjemmet kontaktes av kontaktlærer og eleven får anledning til å forklare seg
for rektor
Rektor beslutter tiltak



Ved bortvisning fattes enkeltvedtak etter Forvaltningslova § 2

Ved gjentatte alvorlige brudd på ordensreglene vil barnevernet bli kontaktet.

