Ordens- og oppførselsregler ved Rømskog skole
§ 1. Hjemmel
Ordensreglene er hjemlet i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa, nytt kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven om ”individuell vurdering i
grunnskolen og i vidaregåande opplæring” av 1.08.2009 og rundskriv 07-2005 fra
Utdanningsdirektoratet21.04.05 ”Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skole”.
§ 2 Formål
Rømskog skole skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglene
er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og sikre alle elever rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle i skolesamfunnet skal få
muligheten til å gjøre en god jobb. Offentlig grunnskoleopplæring er en rettighet for barn og
unge, og vi ønsker at elevene bruker sine positive ressurser til å bidra til å nå målet om et godt
skolesamfunn for alle.
§ 3 Virkeområde
Ordensreglene inneholder regler for orden og oppførsel og hvilke tiltak som skal iverksettes.
Elever og foresatte skal årlig få tilsendt skolens ordensregler og skrive under på at disse er
lest.
Ordensreglene gjelder for elevene i skoletiden (inkl SFO) og på skolens område, det vil si i
alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, samt på skoleveien. Reglene gjelder
også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i
prosjekter, på leirskole, ekskursjoner og ved arrangementer på kveldstid i skolens regi.
§ 4 Regler for orden og oppførsel
Hovedregel: Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg
Elevene skal:
1. Vise hensyn og respekt for andre i ordbruk og væremåte.
2. Møte presis, gjøre skolearbeid til avtalt tid, ha med rett utstyr og holde arbeidsro.
3. Holde skolens område inne og ute rent og ryddig.
4. Ta vare på skolens, egne og andres eiendeler. Hver enkelt har selv ansvar for egne
verdisaker.
5. Ha med seg sunn og næringsrik mat.
6. La mobiltelefon, Ipod/MP3 og lignende være avslått i alle opplæringssituasjoner og bare
bruke disse dersom skolen har gitt tillatelse til bruk.
7. Følge trafikkregler og bruke sykkelhjelm ved sykling. Hjelmbruk er foresattes ansvar til og
fra skolen, på sykkelturer i skolens regi skal hjelm benyttes for å få lov til å være med på tur.
8. Skateboard, rulleskøyter og lignende skal kun benyttes utendørs på anviste plasser. Ved
skating skal som minimum hjelm benyttes som beskyttelse.
9. Skolens internettilgang skal som hovedregel bare brukes i opplæringsformål og reglene for
nettvett skal følges.
10. Det er forbudt med:
- Mobbing, diskriminering, vold eller rasisme
- Krenkende ord eller handlinger
- Snus, tobakk og rusmidler
- Farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre. Det gis unntak for tilfeller der
det er avtalt med lærer eller leder på skolen
Skolens vinterregler og IKT-reglement supplerer disse generelle ordensreglene.

§ 5 Tiltak ved brudd på ordensregler
Alle tiltak skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må
reagere på dette.
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene og iverksettes så nær
regelbruddet i tid som mulig.
Skolen kan kreve at foreldre henter beslaglagte gjenstander.
Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven bli gjort
erstatningsansvarlig.
Rømskog skole kan benytte følgende tiltak mot brudd på ordensreglene, foresatte skal alltid
informeres om tiltak som er truffet:
1. Gi anmerkning
2. Ringe hjemmet
3. Innesitting i friminutt
4. Gjensitting etter skoletid
5. Pålegge eleven oppgaver for å gjøre opp for / utbedre skader eleven har utført.
6. Beslaglegge forstyrrende gjenstander som mobiltelefon, Ipod/MP3-spiller mm – ut
skoledagen
7. Beslaglegge farlige gjenstander som kniv, våpen, softgun mm
8. Kontakte politiet ved svært alvorlige situasjoner
9. Anmelde straffbare forhold til politiet
10. Vise bort eleven fra undervisningen for enkelttimer
11. 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 etter
skadeerstatningsloven § 1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000.
Sanksjonene over er å betrakte som uttømmende
§ 6 Generelt
Behandling av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, 4. ledd, §
2-10, 2. ledd, § 8-1, 3.ledd, § 9a-3, 3.ledd og forskrift til opplæringsloven § 3-5
- Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at avgjørelsen treffes på et
grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
Ordensreglene er vedtatt av Kommunestyret i Rømskog 14.06.2012

Underskrift
Underskrift er å forstå som kvittering på at reglementet er lest og akseptert.
___________________________
Sted og dato
___________________________
Elev

__________________________________
Foresatte (dersom elev er under 14 år):

