ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT
Vedtatt i skolestyret 15.05.12
Stavanger Kristne Grunnskole skal være et godt sted å være. Derfor skal Guds vilje og Hans
kjærlighet få råde i hele skolemiljøet.
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft
og av all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv.
Vi ønsker at dette bibelverset skal være fundamentet for Stavanger Kristne Grunnskoles
reglement.
I det tidsrommet skolen har ansvar for elevene gjelder disse reglene:
1. Alle skal oppføre seg anstendig og slik at en ikke skader eller ødelegger for seg selv eller
andre, men er til glede og hjelp for medelever og lærere. Alle skal behandles og snakkes til
med respekt.
2. Banning og grove eller nedsettende uttrykk vil ikke bli akseptert. Elevene skal legge vinn
på å ha en positiv og oppmuntrende språkbruk som kan avspeile vår respekt for Gud og for
hverandre.
3. Alle skal hjelpe til slik at det holdes ryddig og pent ute og inne på skolen. Papir og annet
avfall skal sorteres og kastes.
4. Skolelokalene, inventaret og materiellet må behandles forsiktig. Også egne og
medelevers eiendeler skal respekteres. Om noe ødelegges eller blir borte, er foreldrene
ansvarlige / erstatningspliktige. Hvert tilfelle vurderes.
5. Kasting av snøball (utenom på evt. anvist plass), stein, sand og lignende i friminuttene
kan forårsake skader på medelever og er ikke tillatt.
6. Elevene oppholder seg ute til skolen begynner om morgenen og i friminuttene, når ikke
annet er avtalt.
7. I skoletiden kan elevene bare forlate skoleområdet etter eksplisitt gitt tillatelse fra skolens
ledelse eller lærer. I friminuttene må alle holde seg innenfor skolens uteområde, når ikke
annet er avtalt.
8. Grunnet risiko for fysiske skader er bruk av sparkesykkel, rulleskøyter, rullebrett, sykkel
o.l. ikke tillatt på skolens område, uten eksplisitt gitt tillatelse.
9. Det er ikke tillatt å ha med seg, eller bruke søtsaker eller tyggegummi på skolen, utenom
ved spesielle anledninger som jule- og sommeravslutninger.
10. Det er ikke tillatt å ha med seg lighter eller fyrstikker på skolen. Det er heller ikke tillatt å
ha med seg eller bruke tobakk, snus og/eller enhver annen form for rusmiddel.
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11. Ved sykling e.l. til og fra skolen anbefales det bruk av hjelm. Det er påbudt med hjelm
ved sykkel- og skøytedager i skolens regi. Foreldre har ansvar for når eleven begynner å
sykle til skolen.
12. Elevene må rette seg etter de regler som gjelder for praktiske ordninger ved skolen, som
inn- og utmarsj, regler for spesialrom, kroppsøving og lignende. Andre regler under dette
punktet kan for eksempel være å glemme lekser eller annet undervisningsmateriell, eller om
en elev kommer for sent til undervisning.
13. Dersom en elev er borte skal skolen gis beskjed så snart som mulig, senest innen
skolestart. Kontaktlærer kan gi en elev fri inntil en dag, og rektor i samarbeid med
kontaktlærer i inntil to uker etter søknad når det er forsvarlig (friskoleloven § 3 – 13). Det skal
søkes i god tid på forhånd på eget skjema.
14. Mobiltelefoner, mp3-spillere, øreplugger med mer skal ikke være i bruk på skolen, annet
enn ved eksplisitt gitt tillatelse. Slikt utstyr skal legges på anvist plass på begynnelsen av
skoledagen. Innlevert utstyr leveres ut til eleven ved skoledagens slutt. Eleven vil ved brudd
på denne regelen også få en oppførselsanmerkning.
15. Bruk av lue, caps, hette eller annet yttertøy er ikke tillatt i timene. Elever skal ikke bruke
klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen og vurderingssituasjoner, jfr
friskolelova § 3 – 15. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske,
helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr.
16. Et eget reglement gjelder for tentamen og eksamen, samt andre heldagsprøver.
17. Dersom en elev bryter en eller flere av disse reglene og det ikke skjer en forandring etter
tilsnakk av lærer eller annen voksen tilknyttet skolen, vil følgende tiltak bli iverksatt
(friskolelova § 3 – 10):
✓ Elever i 8.-10.klasse kan få ordens- eller oppførselsanmerkning, i.h.h.t. eget skriv.
✓ Samtale med kontaktlærer
✓ Samtale med skolens ledelse
✓ Foreldre kontaktes og samtale avtales
✓ Elev og foreldre innkalles til samtale med skolens ledelse og kontaktlærer
✓ Aktuelle konsekvenser: anmerkning, være inne i friminutt, gjensitting, eller tap av
jobb som leksehjelper.
✓ Lærere kan bortvise elever fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset
oppover til to timer. En opplæringsøkt omfatter undervisning med samme
lærer/lærere innenfor samme undervisningsområde.
✓ Bortvisning (enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven § 2):
➢ Elever i 1. – 7. klasse kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen.
Foreldrene må bli varslet før iverksetting
➢ Elever i 8. – 10. klasse kan vises bort i inntil tre dager
➢ Daglig leder av skolen vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med
kontaktlærer
➢ Forvaltningsloven gjelder ved utvisning i inntil tre dager for 8. – 10.klasse.

2

➢ Et vedtak skal begrunnes i flg. forvaltningslovens § 24-25.
➢ Bortvisning eller tap av rettigheter er et enkeltvedtak i flg.
forvaltningslovens § 2, det er i flg. forvaltningslovens kap. 6 klagerett på
vedtaket. Klagen leveres rektor. Klagefrist er 3 uker.
✓ Straffbare forhold som skjer på skolens område, skal som hovedregel meldes til
politiet.
✓ Før det blir tatt en avgjørelse om straff som følge av brudd på reglementet, blant
annet om bortvising eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare
seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
Disse reglene gjelder også utenfor skolens område i skoletiden ved for eksempel
undervisning i leide lokaler, på skoleturer og ekskursjoner.
Skolens ordensreglement er kriteriet for fastsettelse av karakterer i orden og oppførsel,
jmf. § 3 – 4 i forskrift til friskolelova:
Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er ordensreglementet til skolen. Elevane
skal vere kjende med skolen sitt ordensreglement.
Orden heng saman med om eleven er punktleg, førebudd og følgjer opp arbeid.
Åtferd heng saman med om eleven viser omsyn og respekt for andre.

§ 3-9 (friskolelova) Ordensreglement
Kvar skole skal ha eit reglement med rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje
er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og
oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike
saker skal behandlast.
Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje
innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak,
har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.
Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.

§ 3-10 (friskolelova) Bortvising
Styret kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå
undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar på 1. til
7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. årstrinn
kan visast bort for opp til tre dagar.
Styret kan fastsetje i ordensreglementet at elevar i vidaregåande skole kan visast
bort frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller
fleire gonger. Det kan like eins fastsetjast at elevar kan visast bort for resten av skoleåret
dersom brota er særleg alvorlege.
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Den daglege leiaren kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til
eleven. Heimfylket kan vedta at ein elev i vidaregåande skole skal visast bort for resten av
skoleåret. Heimfylket kan ikkje overlate til skolen å gjere slikt vedtak. Norske vidaregåande
skolar i utlandet gjer sjølv vedtak om bortvising. Om ikkje styret fastset noko anna, kan den
daglege leiaren gi lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei
opplæringsøkt, men ikkje meir enn to klokketimar.
Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal
varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen.
Avgjerd om bortvising er enkeltvedtak, og reglane i forvaltningsloven gjeld.
Departementet er klageinstans.
Friskolelova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84
Forskrift til friskolelova: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932
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