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I INNLEDNING 

§ 1. Hjemmel 
Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven § 2-9 samt § 9a-1, 9a-4, 9-5. 
 
Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf opplæringsloven § 2-9. Ordensreglementet 
skal være klart og tydelig med hensyn til hva som er akseptabel oppførsel for å hjelpe til med 
å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene og bidra til å bygge positive relasjoner mellom 
elevene og mellom lærerne og elevene. Reglene skal bidra til å skape trygge rammer.  
  
Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte institusjoner eller 
organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, 
jf forvaltningsloven § 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38. 

§ 2 Formål 
Skolene i Lyngen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt, medansvar og Læring. 
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at 
skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å 
gjøre en god jobb.                                                                              

§ 3 Virkeområde 
Ordensreglementet omfatter alle kommunens grunnskoler.  
I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor   
fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. 
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. 
Ordensreglementet gjelder også skoleveien. 
 
II   REGLER OG SANKSJONER 

§ 4 Generell oppførsel 
Som elev har du både rettigheter og plikter: 

1. Du har krav på : 

• at alle behandler deg på en ordentlig måte 
• at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred 
• at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing 
• at du får et godt lærings- og skolemiljø 
• at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing 

2. Du har plikt til å : 

• behandle andre på en ordentlig måte 
• vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred 
• ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt 
• arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 
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3. Farlige gjenstander 

Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen og andre gjenstander/saker som 
kan forvolde skade. Bruk av fyrstikker og lightere er forbudt.   Slikt utstyr  kan etter avtale 
med skolen  taes med  på turer i naturen, men oppbevares i sekken  når de ikke  skal brukes.  
Snøballkasting er generelt ikke tillatt, men kan etter avtale med elevene tillates etter nærmere 
angitte regler mot en blink eller lignende oppsatt av skolen. 

 4. Rusmidler 

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk 
(snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 

5.0 Mobbing og annen voldelig adferd 
 
Voldelig adferd eller trusler om vold eller mobbing skal ikke aksepteres i skolene i Lyngen. 
Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever 
og/eller ansatte.  

5.1 Kjønnsrelatert trakassering 

Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. 
Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing 
som ikke tillates i skolene i Lyngen. 

5.2 Rasisme 

Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, 
dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt. 

5.3 Religiøs trakassering 

Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt. 
 

5.4. Mobbing på mobiltelefon eller på nett er ikke tillatt. 

6. Juks 

Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor fastsette at arbeidet 
underkjennes og/eller benytte annet refselsestiltak. Egne regler gjelder for eksamen. 

7. Symbolbruk 

Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, verken på 
klær, smykker, plakater eller lignende. 
 

8.  Bruk av skateboard, sykler og lignende 

Bruk av skateboard, rulleskøyter, sykler og lignende er bare tillatt på anviste plasser og ved 
bruk av riktig sikkerhetsutstyr. 
 

9.  Mobiltelefoner  

Skal være avslått og ute av syne. Kontaktlærer kan innvilge dispensasjon  
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10.  Fravær                                                                                                                                                 

Ha alltid med skriftlig melding fra hjemmet ved søknad om fri. 
Ha alltid med skriftlig melding etter fravær p.g a sykdom eller andre plutselig oppstått 
forhold. Ha alltid med skriftlig melding med angivelse av grunn dersom du møter uforberedt. 

11.  Skolens område                                                                                                                               

Hold deg på skolens område i friminuttene. Gjør avtale med lærer dersom du har behov for å 
forlate skoleområdet.  

12.  Det gjelder egne regler for databruk i kommunen og ved skolene 

(vedlegg 1 og 2) 

§ 5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene 
Sanksjoner oppfattes som enkeltvedtak 

1. Kontroll 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 4, pkt 3 og/eller pkt 4 kan skolens 
ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene f.eks. garderobeskap, bokskap o.lign. 

2. Refselsestiltak 

Før refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som 
skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person. 

3. Straffbare forhold 

Dersom det foreligger mistanke om alvorlige straffbare forhold, skal skolen be om politiets 
bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, 
skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell 
trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.lign. Elevens foreldre / foresatte skal 
så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte 
skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. 
 
Alvorlige straffbare forhold skal anmeldes/meldes til politiet av skolen. 

4. Erstatningsansvar 

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eller andres eiendom og utstyr som eleven nytter 
i opplæringa, kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli 
erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter 
skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre 
elevers eller ansattes eiendeler eller skoleutstyr. 

5.1 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: 

a. Muntlig irettesettelse 
b. Muntlig melding til foreldre / foresatte 
c. Skriftlig melding til foreldre / foresatte 
d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli 

inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte.  
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Ulovlige gjenstander overleveres politiet  
Ulovlige rusmidler overleveres politiet  
Mobiltelefoner som brukes i strid med skolens ordensreglement beslaglegges. Etter første 
gangs forseelse kan eleven hente telefonen etter skoletid. Ved gjentagelse overleveres 
telefonen til foresatte etter avtale 

e. Pålegg om å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler 
(rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.) 

f.    Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler.                       
                  Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr       
                   5.000,- 

g. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid for å ta igjen tapt undervisning. 
h. Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Utestengning av 

enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. 
i. Individuelt undervisningsopplegg eller undervisning alene. 
j. Anmeldelse av straffbare forhold. Dette kan være alvorlig tyveri, hærverk våpenbesittelse, 

alvorlig vold, krenkende bruk av mobiltelefon/kamera etc. Alle typer straffbare forhold 
som skjer på skolens område meldes politiet ved rektor.  

k. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte 
brudd på en eller flere regler i det felles ordensreglementet, eller den enkeltes 
skole tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove 
brudd på reglementet, selv om det er snakk om en enkelthendelse. 

     

5.2 Bortvisning: 

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på 
ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre 
dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten 
av dagen. 

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort 
vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet 
til å forklare seg muntlig. 
Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 
1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, jf opplæringsloven § 
2-10. 
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5.3. Flytting av elev til annen skole  
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen 
skole enn den skolen eleven har rett til å gå på. Før det blir gjort vedtak om å flytte ene elev 
skal man ha prøvd andre tiltak. Jf. Opplæringsloven § 8-1 3.avsnitt.  
 
Administrasjonssjefen tar avgjørelse i slike saker. 

6.  Akutt-tiltak                                                                                                                          

Når det i helt spesielle tilfeller er fare for at en elev kan skade 
seg selv eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten 
av gruppen og bli plassert i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to 
voksne. Når et slikt tiltak iverksettes skal det straks meldes fra til rektor, skolehelsetjenesten 
og foresatte. 
 
Rektor har ansvar for at opplysninger om tiltak og årsak til tiltak blir ført inn i elevmappen. 

 7.  Ugyldig fravær  
Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement. 
Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen. 
 
III SAKSBEHANDLING 

1.  Generelt 

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens  
§ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III – kap. VI ved 
enkeltvedtak. 

 

2. Kunngjøring 

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for 
elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. 
 
IV  IKRAFTREDELSE 
Denne forskriften trer i kraft ved vedtak i levekårsutvalget i Lyngen kommune. 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/09 Lyngen levekårsutvalg 29.05.2009 
 
Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune - forslag til 
endringer 
Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven § 2-9, 9a-1, 9a-4 og 9-5 
Forvaltningsloven § 2 
 
Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 29.05.2009 
Behandling: 

 
VEDTAK: 
Lyngen levekårsutvalg tiltrer administrasjonssjefens innstilling. Enst. 
 
Vedtak: 
Ordensreglement for elever i grunnskolen i Lyngen kommune revideres. Endringene foreslått 
på rektormøtet 5.5.2009 innføres i eksisterende reglement. Ordensreglementet blir gjenstand 
for nye drøftinger i vårhalvåret skoleåret 2009/2010. Dersom ingen parter fremmer krav om 
endringer av reglementet, videreføres det for et nytt år. 
 
Administrasjonssjefens innstilling 
Ordensreglement for elever i grunnskolen i Lyngen kommune revideres. Endringene foreslått 
på 
rektormøtet 5.5.2009 innføres i eksisterende reglement. Ordensreglementet blir gjenstand for 
nye drøftinger i vårhalvåret skoleåret 2009/2010. Dersom ingen parter fremmer krav om 
endringer av reglementet, videreføres det for et nytt år. 
 
Saksopplysninger 
Ordensreglementet for elevene i Lyngen kommune ble vedtatt i levekårsutvalget 28.2.2008 
etter 
å ha vært ute til høring. Reglementet skulle være gjenstand for drøftinger i vårhalvåret 
skoleåret 
2008/2009 og videreføres for et nytt år, dersom ingen parter fremmet krav om endringer. 
Ordensreglementet har vært gjenstand for drøftinger på rektormøtet 5.5.2009, der også 
organisasjonene var invitert til å delta. 
 
Uttalelse fra rektormøte: 
Angående nye punkter 5.5, 9. og 13.i ordensreglementet: 
Forslag: pkt 5.5 strykes. (ivaretas i pkt 9) 
 
Forslag pkt 9: Forslag til endring: kontaktlærer kan innvilge dispensasjon etter skriftlig 
søknad. 
Kommentar: Slik pkt 9 står per i dag er det mobilbruk, ikke mobiltelefoner som er forbudt. Vi 
foreslår følgende: Mobilbruk på skolen er ikke tillatt. Mobilen skal være avslått og ute av 
syne. 
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Forslag pkt 13: Strykes. Ivaretas av ordensreglementet. Virkeområde også på skoleveien. 
Kommentar: Fylkeskommunen har egne skyssregler. 
 
Forslag § 5 Sanksjoner pkt 4. Skriver ut hele punktet. Skråstreker brukes ikke. Det bør stå: 
”Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eller ansattes eiendeler eller 
skoleutstyr”. Der enkeltvedtak kreves, skal det påføres under punktet, for eksempel 5.2. 
Forslag til at det ved endringer i ordensreglementet, bør dette ut på høring før et eventuelt 
vedtak i levekårsutvalget. 
 
Vurdering 
Ordensreglementet er tidligere behandlet i henhold til gjeldende regelverk og berørte parter 
har kommet med uttalelser. Reglementet er drøftet på rektormøtet i vårhalvåret skoleåret 
2008/2009, der forbundene også var invitert til å delta og komme med uttalelser. Det foreslås 
at ordensreglementet videreføres med de nye endringene foreslått på rektormøtet 5.5.2009. 


