
  

 

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED  
STOKKE UNGDOMSSKOLE 
  

Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale 

grunnskolene i Sandefjord kommune» § 2 delegert myndighet til å gi særregler tilpasset lokale 

forhold med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) § 9a-10. 

 

Regler om generell orden og oppførsel 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Reglementet gjelder i skoletiden, til/fra skole og på aktiviteter og turer i regi av skolen.  

Vi ønsker et godt miljø som fremmer læring, samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. 

 

Samvær: 

• Alle har ansvar for hverandre. Ingen ved vår skole skal kjenne seg utestengt, mobbet 

eller krenket. Alle har plikt til å gripe inn og si ifra hvis de er vitne til mobbing og 

trakassering.  

• Språkbruken ved vår skole skal gjenspeile respekt for hverandre. Banneord, rasistiske 

utsagn og seksuell trakassering tolereres ikke. 

• Ved mobbing eller krenkelser fysisk og/eller digitalt, vil grensene mellom skole og fritid 

kunne utviskes. Det vil kunne sanksjoneres etter skolens ordensreglement så fremt  det 

er sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet, og har direkte betydning for elevenes 

skolehverdag. 

(Udir; Rundskriv 25.11.2014; "Ordensreglement Udir-8-2014") 

 

 

Orden og oppførselsregler: 
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1. Vis hensyn og respekt for andre og andres eiendeler. Rydd etter deg når du forlater 

klasserom og fellesrom. 

2. Hærverk tolereres ikke. Dette gjelder også ved varsling om falsk brann.  

3. Farlig våpen eller redskap som kan benyttes til å skade andre er ikke tillatt. 

4. Skolen har nulltoleranse for vold, slåssing, mobbing og trakassering, også via 

internett/sosiale medier (pc og mobiltlf). 

5. Røyking, snusing, elsigaretter/vape eller lignende, bruk av  alkohol og andre 

rusmidler er ikke tillatt. Dette gjelder også oppbevaring og salg. 

6. Bruk og salg av energidrikk, brus, godteri og tyggegummi er ikke tillat i undervisning 

eller på skolens område. 

7. All bruk av pc og datautstyr skal skje i henhold til gjeldende reglement. Se 

kommunens avtale om bruk av datautstyr. 

8. Det er ikke tillatt å filme, ta bilder eller lydopptak, eller på noen måte gjennomføre 

overvåking på skolen, med mindre annet er avtalt med lærer, og det er gitt samtykke 

til det. 

9. Alt elektronisk utstyr skal være på lydløs/avslått og lagt bort i 

undervisningssituasjonen, dersom ikke annet er avtalt. 

10. Alt fravær skal dokumenteres. Ved fravær skal hjemmet varsle skolen i Visma. 

11. Snøballkasting og “dynking” er ikke tillatt. 

12. Det er ikke tillatt å bruke sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter eller lignende på andre 

steder enn det skolen tillater - dvs på skateparken. 

13. Vær presis til timene. Ikke forlat rommet uten å spørre om lov. Ha med ferdig ladet 

pc, riktige bøker, skrivemateriell og annet utstyr. 

14. Forstyrr ikke undervisningen, respekter den som har ordet. 

15. Arbeid man blir pålagt skal gjøres til avtalt tid.  

16. Juks på prøver eller andre elevarbeider er ikke tillatt. 

 

Trafikksikkerhet: 

[Skolen må fastsette egne bestemmelser om trafikksikkerhet i henhold til forskrift  til 

opplæringsloven § 12-1 bokstav c.] 

 

Kunngjøring: 

Disse reglene gjøres kjent for alle ved skolen og for hjemmene hvert år ved skoleårets 

begynnelse og repeteres gjennom skoleåret overfor elevene. Ordensreglene ligger på skolens 

nettside. 
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Sanksjoner ved brudd på skolens reglement for  

orden og oppførsel 

 

§ Hendelse Anmerkning Gjentatte ganger/særs alvorlige 

enkelthendelser 

1 Ikke utført pålagt arbeid Orden Fare for nedsatt ordenskarakter. 

2 Glemming Orden Fare for nedsatt ordenskarakter. 

3 Komme for sent Orden Fare for nedsatt ordenskarakter. 

 

4 Skulking Oppførsel Møter med foresatte. Fare for nedsatt 

oppførselskarakter. Ved langvarig/hyppig 

ugyldig fravær sendes melding til stab 

Oppvekst og kunnskap, og evt. 

barnevernstjenesten.  

5 Bruk og salg av energidrikk, brus, 

godteri, tyggegummi 

 

 

Orden Kan inndras og utleveres ved 

skoledagens slutt. Unntak kan gjøres ved 

spesielle aktiviteter, dager og turer. Fare 

for nedsatt ordenskarakter. 

6 Bruk av mobiltelefon i timen uten 

tillatelse 

Oppførsel  Anmerkning og hjemmet kan  kontaktes. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

7 Uro i timen Oppførsel Hjemmet kan kontaktes, og eleven kan 

bortvises og evt. bes hentet av foresatte. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

8 Uro ved arrangementer i skolens 

regi 

Oppførsel Hjemmet kan kontaktes, og eleven kan 

bortvises og evt. bes hentet av foresatte. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

9 Ikke følge beskjeder og pålegg Oppførsel Hjemmet kan kontaktes, og eleven kan 

bortvises og evt. bes hentet av foresatte.. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

10 Hærverk Oppførsel Hjemmet kontaktes. Krav om 

opprydding/utbedring/erstatning. Grovt 

hærverk politianmeldes. Fare for nedsatt 

oppførselskarakter. 

11 Forsøpling Orden Hjemmet kan kontaktes. Eleven må rydde 

opp. Fare for nedsatt ordenskarakter. 
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12 Grov munnbruk  

 

Oppførsel Hjemmet kan kontaktes.  

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

13 Mobbing / krenkende oppførsel/ 

trakassering 

Oppførsel Hjemmet kontaktes. Eleven kan bortvises 

inntil 3 dager. Melding til politiet vurderes. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

14 Bruk av vold/ trusler Oppførsel Hjemmet kontaktes. Bortvisning inntil tre 

dager.  Politiet underrettes. Fare for 

nedsatt oppførselskarakter. 

15 Tyveri 

 

Oppførsel Hjemmet kontaktes. Politiet kontaktes. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

16 Bruk/oppbevaring og salg av 

rusmidler, f.eks. røyking/ 

snusing/elsigarett/vipe, alkohol og 

andre rusmidler 

 

Oppførsel Sakene skal inndras. Hjemmet kan 

kontaktes, og eleven kan bortvises og evt. 

bes hentet av foresatte.  Politiet  kan 

underrettes.  

Fare for nedsatt oppførselskarakter.  

17 Filming/bilder/lydopptak/overvåking 

i strid med personvernet 

Oppførsel Hjemmet kan kontaktes. Politiet kan 

kontaktes. Publisering av bilder uten 

samtykke kan føre til utvisning. Fare for 

nedsatt oppførselskarakter. 

18 Juks/forsøk på juks/ 

kopiering/avskrift 

Oppførsel Hjemmet kan kontaktes. Fare for nedsatt 

oppførselskarakter. Ved hele/halve 

skrive-og regnedager: Bortvisning. Ved 

eksamen: Eksamen kan annulleres av 

rektor ved enkeltvedtak.  

19 Besittelse av farlige og/eller 

ulovlige gjenstander 

Oppførsel Gjenstander beslaglegges. Politiet kan 

kontaktes. Fare for nedsatt 

oppførselskarakter. 

20 Snøballkasting og ”dynking” Oppførsel Vurdere farlighetsgrad. Hjemmet kan 

kontaktes. Fare for nedsatt 

oppførselskarakter. 

21 Bruk av sparkesykkel/rullebrett 

rulleskøyter o.l. inne i 

skolebygningen 

Oppførsel Inndragelse og utlevering etter skoletid. 

Fare for nedsatt oppførselskarakter. 

 

Ved fare for nedsatt karakter i orden/oppførsel, sendes det skriftlig varsel til hjemmet, jf. forskrift 

til opplæringsloven § 3-7. 

Oppmøte utenfor ordinær skoletid/gjensitting kan brukes som mulig sanksjon i tilfeller hvor dette 

vurderes som hensiktsmessig.  

Bortvisning utover to klokketimer er et enkeltvedtak etter opplæringslovens § 9a-11, jf. 

forvaltningsloven § 2. 
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Vurdering i orden og oppførsel skal holdes atskilt fra vurdering av elevens kompetanse i fag. 

Ikrafttredelse: 

Denne forskriften trer ikraft fra 16.08.2022 

 


