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Ordensreglement 
 

 

Ordensreglement er hjemlet i Opplæringsloven § 2-9. Bortvisning er hjemlet i 

Opplæringsloven § 2-10. 

 

Rutiner for Bamble Kommune: 

1. Med utgangspunkt i Bamble Kommunes ordensregler, skal hver skole utarbeide et 

eget ordensreglement med retningslinjer for ønsket orden og atferd, konsekvenser ved 

brudd på reglene og en orientering om saksgangen i slike saker. 

2. Reglementet gjennomgås med elevene ved skolestart skal sendes hjem til underskrift 

av foreldre/foresatte hver høst. 

3. Ordensreglementet skal revideres hvert skoleår innen utgangen av mars. 

Høringsinstanser er personalmøtet, FAU , elevrådet og samarbeidutvalget.  

 

Ordensregler for Bamble Kommune: 

 

Vi vil ha en skole der alle tar ansvar. Alle gjør oppgavene sine til avtalt tid, rydder og ordner 

opp etter seg og løser uoverensstemmelser og konflikter på en konstruktiv måte. 

 

1.  Når elever ikke har gjort lekser, glemmer bøker eller annet utstyr eller kommer for 

seint, får de anmerkning.  

 

2. Når elever er urolige i timen, forlater plassen sin uten tillatelse, eller snakker uten å ha 

bedt om ordet, regner vi med at dette er noe som endrer seg når lærer påpeker det. 

Skulle det likevel gjenta seg, får de anmerkning.  

 

3. Elever som forlater skolens område i skoletida uten tillatelse, får anmerkning. 

 

4. For noen forhold gjelder spesielle regler: 

 

Bruk av mobiltelefon: Mobilen blir beslaglagt og må hentes hos rektor av foresatte. 

Mobbing: Mobbere og mobbeofre følges opp i tråd med skolens 

handlingsplan mot mobbing. Foresatte involveres i prosessen. 

Fusk: Prøven/ innleveringa blir avvist.  

Hærverk: Eleven må reparere og/eller erstatte. 

Tobakk og rusmidler: Tobakk, snus og rusmidler beslaglegges. Foresatte 

informeres.  

 

5. Politi med narkotikahund kan få anledning til å oppsøke skolen for å søke etter stoff. 

 

6. Anmerkninger: 
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a) Orden: Karakteren settes på grunnlag av skjønn. For at det ikke skal variere for 

mye fra klasse til klasse, bruker vi følgende veiledende skala: 

0 – 10 anmerkninger: Karakteren God. 

11 – 20 anmerkninger: Karakteren Nokså god. 

            Flere enn 21 anmerkninger: Karakteren Lite god. 

b) Oppførsel: Karakteren settes på grunnlag av skjønn, der det legges spesiell 

vekt på elevens oppførsel mot medelevere og ansatte. 

 

Foresatte varsles alltid i god tid når elever står i fare for å få nedsatt karakter i 

orden og oppførsel, slik at skole og hjem kan samarbeide for å rette opp 

forholdene. 

 

7. Utvisning: Elever kan utvises i inntil tre dager. Denne reaksjonen kan brukes overfor 

elever som har brukt vold, mobbet medelever eller ansatte, brukt rusmidler på skolen 

eller drevet med hærverk. Foresatte trekkes alltid med i etterarbeidet etter en 

utvisning. 

 

8. Alvorlige lovbrudd kan bli meldt til politiet. 


