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1. Innledning 
Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder 

fra 1.august 2017. Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og 

godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. De nye reglene gir eleven en 

individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og inneholder en fremgangsmåte for hvordan 

skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte. 

I henhold til § 9 A-10 skal kommunen gi forskrift til ordensreglement for den enkelte skole.  

Lebesby kommune har felles kommunal forskrift om skolereglement for alle grunnskolene.   

Ordensreglement ved den enkelte skole skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende 

lover og kommunale forskrifter. 

1.1 Hjemmel 

Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Lebesby kommune er gitt med hjemmel i § 9 

A-10 i LOV 2017-06-09-38, som gjelder fra 01.08.2017. 

1.2 Formål 

Skolene i Lebesby kommune skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 

trygghet og miljøet for elevene.  Den enkelte skole skal legge til rette for at elevene får delta 

i planlegging og gjennomføring av arbeid for et trygt og god skolemiljø.  

Forskrift til ordensreglementet skal bidra til at alle elever i Lebesby kommune har et trygt og 

godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dette er nedfelt i 

opplæringsloven § 9 A-2.  

1.3 Virkeområde 

Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle elever i grunnskole og i videregående 

skole jf. Opplæringsloven § 9 A-1. Reglene om skolemiljøet gjelder også elever i frittstående 

skoler, jf. friskoleloven § 2-4 og private skoler godkjent etter § 2-12, jf. § 2-12 tredje ledd i 

opplæringsloven.  

Reglene gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og deltakere i opplæring særskilt 

organisert for voksne etter kapittel 4 A i opplæringsloven. For lærlinger og lærekandidater 

gjelder arbeidsmiljøloven. 

Forskrift til ordensreglement skal inneholde regler om rettigheter og pliktene til elevene så 

langt disse ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om 

orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan benyttes når elevene bryter reglement og om 

hvordan slike saker skal behandles. 

Skolen kan kun iverksette tiltak som har hjemmel i forskrift til ordensreglement. Det er ikke 

lov å iverksette tiltak i form av fysisk refsing eller andre krenkende handlinger.  Før det blir 

gjort vedtak om tiltak, skal eleven få lov til å forklare seg muntlig for den som skal gjøre 

vedtak. 
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Skolen er iht § 9 A-10, fjerde avsnitt pliktig til å gjøre ansatte, elever og foreldre kjent med 

forskrift til ordensreglement. Dette skal gjøres muntlig og skriftlig. Dette skal være nedfelt i 

skolens rutiner. 

Forskrift til ordensreglement kan ikke fravikes, men den enkelte skole og klasse kan i tillegg 

utarbeide regler som ivaretar lokale behov som ikke er nedfelt i de kommunale forskriftene. 

Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Lokale regler skal ikke være i strid 

med opplæringslov eller kommunale forskrifter. 

Ordensreglementet gjelder for grunnskolen og alle aktiviteter som skjer i regi av grunnskolen 

uavhengig av tidspunkt og sted, samt for leksehjelpsordning og skolefritidsordning med 

unntak av § 9 A-10 og 9 A-11. 

1.  Ordensreglement 
I Lebesby kommune skal alle elever ha de beste muligheter for læring og utvikling. Det 

forutsetter et skolemiljø hvor alle elevene trives, og at skolen oppleves som et meningsfullt 

sted å være, og hvor elevene har gode læringsbetingelser. Elever, ansatte på skolen og 

foreldre må derfor bidra i arbeidet med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.  

Som elev har du både rettigheter og plikter: 

1.1. Du har krav på: 

 at alle behandler deg på en ordentlig måte 
 at andre viser deg og dine eiendeler respekt 
 at du får et godt lærings- og skolemiljø 
 at du ikke blir utsatt for fysisk, psykisk eller verbal plaging/mobbing eller andre 

krenkende handlinger 
 at lærere og andre ansatte ved skolen griper inn og reagerer mot mobbing og andre 

krenkende handlinger 
 at skolen arbeider systematisk for et godt skolemiljø og at du som elev får delta i 

dette arbeidet 
 at du for informasjon i alle saker som angår deg som elev ved din skole 
 at du for rom til å være deg selv 

 

1.2.   Du har plikt til å: 

 behandle andre på en ordentlig måte ved å vise hensyn, være vennlig og høflig og 
hjelpe andre på skolen 

 vise respekt for medelever og ansatte på skolen 
 vise respekt for andres og skolens eiendeler  
 ikke krenke eller mobbe medelever eller ansatte, hverken fysisk, psykisk eller verbalt 
 vise nettvett og følge kommunens regler for bruk av mobiltelefoner, data- og digitalt 

utstyr 
 arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 
 møte presist til timer og delta i undervisningen 
 holde avtaler 
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 være forberedt til opplæringen 
 holde orden på skolesaker og utstyr  
 ta med nødvendig utstyr til skolen 
 overholde vedtatte regler 

 

1.3 Fravær 

 Alle elever i grunnskolealder har rett og plikt til grunnskoleopplæring.  
 Ved sykdom og annen fravær skal foreldre informere skolen så raskt som mulig, om 

mulig samme dag. 
 Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når karakter for 

orden og oppførsel settes. 
 Den enkelte skole skal ha rutiner for informasjon og varsling hvis en elev står i fare 

for nedsatt karakter i orden og oppførsel. 
 Skolen kan etter søknad innvilge elevene permisjon i inntil 10 skoledager 

sammenhengende. 

 

1.4 Karakter i orden og oppførsel 

 Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte 
brudd på en eller flere regler i dette ordensreglementet, eller den enkelte skoles 
tilleggs reglement.  

 Karakteren kan også settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det 
er snakk om en enkelthendelse. 

 Vurdering i orden og oppførsel skal skje iht § 3-5 i forskrift til opplæringsloven. 
 Foreldre/foresatte skal varsles i god tid dersom det er fare for nedsatt ordens- 

og/eller oppførselskarakter 
 Foreldre skal varsles dersom ordens- og/eller oppførselskarakter settes ned ved en 

enkelthendelse. 
 

 

1.5 IKT og bruk av mobiltelefon 

 Det er utarbeidet et eget IKT-reglement som elever og ansatte i er pliktig til å følge, 

dette kommer som et tillegg til skolereglementet ved den enkelte skole, og gjelder 

elever i 1.-10. trinn. 

 Mobiltelefonen skal ikke være i bruk i timene, så fremst dette ikke inngår som en del 

av undervisningen. Den enkelte skole skal ha regler for hvordan dette skal 

håndheves. 

1.6 Farlige gjenstander 

 Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan 
brukes til å skade en selv eller andre. 

 

1.7 Rusmidler 

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

 Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor selv fastsette 
at arbeidet annulleres. 

 Ved juks eller forsøk på juks skal foreldre/foresatte varsles 
 

 

1.9.   Symbolbruk 

 Det er ikke tillatt å bruke og/eller profilere symboler for rusmidler eller andre ting 
som kan virke støtende. 

 

2. Sanksjoner- tiltak ved brudd på ordensreglement 

2.1Kontroll 

Ved mistanke om overtredelse av pkt. 1.6 og 1.7 i dette reglementet kan skolens ledelse 

foreta en kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder 

som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap og lignende. 

2.2 Rett til å uttale seg 

Før alvorlige refselsestiltak iverksettes jfr.pkt.2.5, 2.6 og 2.7 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. Tiltak kan ikke innebære fysisk refsing eller andre krenkende handlinger. 

2.3 Straffbare forhold 

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets råd 

og/eller bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. 

Dette gjelder forhold som: 

 tyveri og skadeverk 

 trusler, tvang og vold 

 narkotika og andre rusmidler 

 rasistiske utsagn og handlinger 

 seksuell trakassering 

 sjikane på grunn av religion eller livssyn og lignende 
 
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.  Skolen 
skal anmelde straffbare forhold til politiet.   
 
 
 
 

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» og prosedyrene i saker som omhandler, 
mobbing, vold og seksuell trakassering. 
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2.4  Erstatningsansvar 

Ved bevisst skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven bli ilagt sanksjoner jf. 

skolereglementet, samt bli erstatningsansvarlig jf. skadeerstatningslovens § 1-1. Foreldre er 

erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 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/ansattes eiendeler, og foreldre kan bli 

erstatningsansvarlig. 

 

2.5 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak: 

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

inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte. 
 Ulovlige gjenstander overleveres politiet, og saken meldes til politiet. 
 Rusmidler overleveres politiet, og saken meldes til politiet. 
 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.). 
 Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. 
 Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Foreldre/foresatte 

informeres. 
 Utestenging av enkeltelever fra spesielle arrangementer, aktiviteter og verv. 
 Bortvising jf. pkt 4.3.6 i dette reglement. 
 Individuelt undervisningsopplegg. 

 

2.6 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 vedtar selv bortvisning etter å ha hørt eleven muntlig og rådført seg med lærerne til 

eleven. Rektor kan delegere myndighet til å foreta bortvisning av elever for enkelttimer til 

den enkelte lærer. Gjelder for inntil en opplæringsøkt, og ikke mer enn to klokketimer. Dette 

i henhold til §9A-11 i opplæringsloven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke 

andre hjelpe- eller refselsestiltak. 

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 § 

9A-11. 

 



 
 

7 
 

2.7 Vedtak om skolebytte  

Enkelte ganger kan det være nødvendig med et skolebytte for at elever skal få oppfylt sine 
rettigheter etter kapittel 9 A i opplæringsloven. Dette er et alvorlig tiltak som iverksettes 
etter at alle andre tiltak er utprøvd eller vurdert som ikke hensiktsmessig av hensyn til 
enkelteleven.  
 
Lebesby kommune vedtok 22.06.2016 i saksnr PS33/16 Lokal forskrift til skolekretsgrenser i 
Lebesby kommune. I den forbindelse ble det vedtatt følgende: 
 
Vedtak om bytte av skole til nabokommune jamfør §8-1 fjerde ledd, kan fattes for elever ved 
Kjøllefjord skole.  I slike tilfeller vil det være aktuelt med overføring til Mehamn skole, da daglig 
skoleskyss er mulig å gjennomføre.  Det må foreligge en avtale mellom Lebesby – og Gamvik 
kommune før vedtak fattes. I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid. 
Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å fatte vedtak om skolebytte etter § 9a-3, dette skal gjøres i tett 
dialog med foreldre og de aktuelle skolene. 

 

 

 

 


