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ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE

Vedlegg: Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske

Sammendrag:

Fauske kommune har ikke revidert sitt reglement i skolene på flere år.
Det nye reglementet bygger i noen grad på de samme føringene som det tidligere har gjort.
Ved utarbeidelsen av dette forslaget er det lagt vekt på å få en praksis i skolen som er avstemt
med de juridiske rettigheter skolene skal kune operere under, samt vise vei og retning for en
forutsigbar hverdag for både foresatte, elever og skolens personell.
Det også et mål at denne skal føre til en større grad av likebehandling for elevene og foresatte i
vår kommune.

Saksopplysninger:

Saken har vært til høring hos de ulike samarbeidsutvalgene høsten 2012, og det er forsøkt
ivaretatt de prinsipielle endringsforslag som kom da.
Dette reglementet må også sees på i sammenheng med (ailtaksplan for elevenes psykososiale
miljØ)) som fremmes som egen sak.

Saksbehandlers vurdering:

Forslaget til forskrift vil i sammenheng med den nye plan for titak rettet mot eleveries
psykososiale iniljø gi gode regler og rammer for hvordan skolene skal utvikle gode og positive
læringsmiljø som fremmer god læring for våre elever.
Reglene er tilpasset den lovgiving som forefinnes, og skal derfor kune gi en trygg innfrielse av
de myndighetskrav vi har pålagt oss.

INNSTILLING:

Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som
kommunens reglement for alle skolene kommune eier.



DRIF-016/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som
kommunens reglement for alle skolene kommune eier.

Even Ediassen
Rådmann
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Forskrift om ordensreglement i Fauske kommune

.

FORSKRIFT OM

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I FAUSKE

KOMMUNE

Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement,

gjeldende fra 1.4.2013. Forskriften revideres årlig.

1 INN.LEDNING

§ 1 Hjemmel

Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om

grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 2-9.

I tillegg til dette kommunale ordensreglementet gis den enkelte skole

myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset de lokale

forhold.

Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles

lokale regler. Ordensreglementet må ses i sammenheng med ''Tiltaksplan

for elevenes psykososiale miljø".

§ 2 Formål

Fauskeskoien skal fremme ansvar, respekt, omsorg og læring (AROL).

Skolen skal gi elevene de beste muligheter for trivsel, mestring og

personlig utvikling.
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§ 3 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter grunnskolen og SFO.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om

hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter reglementet og

regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglene gjelder for elevene i skoletiden, på skolearrangementer, på

SFO/leksehjelp, på skolens områder og på skoleveien.

2 REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

§ 4 Ordensregler

Elevene i Fauskeskoien skal:

a) ikke bli utsatt for eller utsette andre for krenkende ord eller handlinger

som for eksempel mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging

på skolen eller på skoleveien

b) vise hensyn og respekt for andre, opptre høflig og anstendig

c) holde arbeidsro i timene og møte presis til timer og avtaler

d) gjøre skolearbeidet til avtalt tid

e) ikke jukse i skolearbeidet

f) la mobiltelefon, Ipod/MP3 og lignende være avsiått i alle

. opplæringssituasjoner. Disse kan bare brukes ved tillatelse fra skolen
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g) ha tillatelse fra ansatt ved skolen for å fotografere og ta lydopptak i
skoletiden

h) holde orden og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute, og

behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent

i) ta ansvar for egne verdisaker

j) ikke ta med gjenstander som kan skade personer, bygning eller
inventar på skolen

k) ikke forlate skolens område uten tillatelse (gjelder barnetrinnet)

§ 5 Fravær

Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved fravær skal skolen

ha beskjed så rask som mulig. Ugyldig fravær vektlegges når

ordenskarakteren settes. Elevens foresatte skal varsles ved ugyldig

fravær.

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev

permisjon i inntil 2 uker. (Opplæringsloven § 2-11).

§ 6 Internett

Skolenes internettilgang skal bare brukes i opplæringsformål.

Elevene skal alltid følge skolens nettvettregler.

§ 7 Rusmidler

Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika

eller andre rusmidler i skoletiden.
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3 KONSEKVENSER VED REGELBRUDD

§ 8 Konsekvenser ved regelbrudd - sanksjoner

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være aven slik art at elevene

forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.

Ved bruk av sanksjoner varsles skolens ledelse med unntak av a, b, og h.

Ved regelbrudd kan skolen:

a) gi muntlig/skriftlig advarsel

b) kontakte hjemmet og involvere foresatte

c) gi pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens

eiendom eller eiendeler

d) kan med samtykke fra foresatte kreve tilstedeværelse på skolen før

eller etter skoletid i forbindelse med samtaler og/eller for å utføre pålagte

oppgaver

e) inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade

på andre

f) utvidet tilsyn i skoletiden og eller på skoleveien

g) sette ned karakter i orden og/eller oppførsel dersom foresatte på
forhånd er varslet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5 til § 3-7

h) vise bort fra klasse/gruppe inntil 2 klokketimer etter lærers avgjørelse
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i) ved alvorlige brudd på reglementet kan eleven vises bort fra skolen

inntil 1 dag for barnetrinnet og inntil 3 dager for ungdomstrinnet.

j) bytte klasse midlertidig eller permanent

k) i helt spesielle tilfeller kan kommunen vedta et midlertidig eller

permanent skolebytte (Opplæringsloven § 8-1)

I) sende en elev hjem fra skoletur (foresatte er ansvarlige for kostnader

ved en hjemsendelse)

m) skolen skal inndra rusmidler. Tobakk, snus og alkohol overlates til

foresatte, ulovlige rusmidler til politiet

n) bekymringssamtale med politi ved alvorlige forseelser, f. eks rus og

vold

§ 9 Skade/ hærverk

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan

eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli

erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1)

Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2

for inntil kr.5.000.

Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses

hensiktsmessig.
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§ 10 Straffbare forhold

Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 11 Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det

besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under § 9.

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som

nevnt i § 8 punktene i-m, skal vedtak fattes etter Forvaltningslovens § 2

(enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak
fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter Forvaltningsloven § 28. Fristen

for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt

enkeltvedtaket, jf. Forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til

skolen som har fattet enkeltvedtaket.

Det er bare den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i

reglementsbrudd som det kan treffes vedtak om sanksjoner mot. Kollektiv

avstraffelse er ikke tillatt..
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Vedlegg i: Bekreftelse fra foresatte

BEKREFTELSE pA AT FORESATTE HAR LEST FORSKRIFT OM

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I FAUSKE KOMMUNE

Ordensreglementet finnes på skolens hjemmeside.

Skolen ber om at denne svarslippen returneres skolen.

Elevens navn og klasse:

Jeg/vi bekrefter å ha lest ordensreglementet.

Dato:

Foresattes underskrift:
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