
Utdrag av ordensreglement for Spildra skole.  

Hele planen ligger i Plan for et godt læringsmiljø for Spildra skole. 

 

 

2.11 Skolens regler for orden og atferd 

Dette er hentet fra «Forskrift om Ordensreglementet for grunnskolen i 

Meløy Kommune». De ulike paragrafene i dette dokumentet viser til 

paragrafene i ordensreglementet for Meløyskolen.. 

 

§1  

Ordensreglementet gjelder i skoletiden og i skolefritidsordningen. Så langt 

reglene passer, gjelder de også på skoleveien og under alle arrangement i 

skolens regi utenfor skoletiden. Både elever, ansatte og foreldre har ansvar 

for å skape et godt skolemiljø. Viktigst er det at alle bryr seg om hverandre, 

oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med respekt, og tar 

avstand fra mobbing, diskriminering, vold og hærverk. 

 

§2.2 Som elev har du rett til: 

• At alle behandler deg på en ordentlig måte 

• At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred  

• at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal mobbing 

• At du får et godt lærings- og skolemiljø 

 

§2.3 Som elev har du plikt til: 

• Å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø 

• Behandle andre på en ordentlig måte 

• Vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred 

•  Ikke plage eller mobbe noen, hverken fysisk psykisk eller verbalt ved 

skolen 

 

 

 

 

Regler knyttet til orden og oppførsel: 

§3.2 Fellesregler for Meløyskolen 

• Vis hensyn og respekt for andre 

• Vis respekt for undervisningen og gjør ditt for å holde arbeidsro i timene 

• Møt presis til timer og avtaler 



• Gjør skolearbeid til avtalt tid 

• Hold god orden 

• Gjør ditt for å holde skolens område rent og ryddig 

• Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, stell pent med 

skolebøker og annet undervisningsmateriell 

• Ta godt vare på personlige eiendeler og så langt det er mulig, unngå å ta 

med verdisaker på skolen 

• Dersom du må forlate skolens område i skoletida, skal det være i samsvar 

med skolens lokale reglement 

 

Dette er ikke tillatt: 

• Ufint språkbruk/banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek 

• Rasistiske utsagn og handlinger 

• Mobbing 

• Seksuell trakassering 

• Sjikane på grunn av religion eller livssyn 

 

Lokale regler på Spildra skole: 

VI TRIVES NÅR: 
• Alle får arbeidsro 

• Alle rydder etter seg 

• Alle tar hensyn til hverandre 

• Alle tar ansvar for seg selv og det de skal gjøre 

• Ingen holdes utenfor 

 

DERFOR SKAL ALLE: 
• Melde fra når noen blir ertet eller plaget 

• Vise fin oppførsel på vei til og fra skolen 

• Møte presis 

• Holde det ryddig og sette på plass etter bruk 

• Ta vare på skolesakene sine 

• Spille ball og sykle på områder som vi er blitt enige om 

• Holde ro i klasserom, garderober og korridorer 

 

DET ER IKKE TILLATT: 
• Å plage eller mobbe andre 

• Å utøve vold 

• Å forlate skolens område 

• Å ødelegge skolens utstyr og inventar 



• Å røyke eller bruke andre rusmidler 

 

 

MOBILTELEFON: 
• Alle elevene leverer mobiltelefonen inn og den legges i safe til skoledagen 

er over 

• Har eleven behov for å ringe, skal skolens telefoner benyttes 

• Læreren kan gi tillatelse til bruk av mobiltelefon i forbindelse med 

undervisning 

 

Brudd på reglementet fører til: 

Første gang: Det gis advarsel til eleven 

Andre gang: Mobiltelefonen tas fra eleven og leveres ikke tilbake før ved 

skoledagens slutt. Foreldre varsles. 

 

 

BRUK AV IKT  OG INTERNETT:  
• PC-bruk skal kun foregå i forbindelse med undervisning 

• PC skal brukes når voksne er tilstede 

• Hvis eleven går inn på nettside/eller annet de ikke har lov til, mister 

eleven retten til å bruke PC for en periode: Første gang: en uke. Andre 

gang: to uker. 

Se for øvrig IKT-regler som gjelder for Meløyskolen 

 

 

MELDING MELLOM HJEM OG SKOLE: 
• Dersom en elev møter uforberedt skal hjemmet gi melding om dette 

• Kontaktlærer kan gi fri inntil to dager. Rektor kan gi fri inntil ti dager. All 

permisjon søkes via Visma 

 

 

 

 

 

BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR: 
Ved bekymringsfullt fravær, plikter skolen å kontakte heimen. I Meløy kommune 

anses skolefravær som alvorlig i følgende tilfeller: 

• Eleven har udokumentert fravær en skoletime 

• Eleven har mer enn 3 dager fravær på en mnd. 



• Eleven har mer enn 10 dager fravær i halvåret 

• Eleven har vært for sein tre ganger på en måned 

• Eleven forlater skolen uten avtale i løpet av dagen 

 

Se for øvrig Meløy kommunes veileder for oppfølging av alvorlig skolefravær. 

 

 

§3.2 Sanksjoner i Meløyskolen 
Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og 

hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til 

bruddet på ordensreglene. Dette gjelder både for tiltak i det felles 

ordensreglementet for grunnskolen i Meløy og for de lokale ordensreglementene.  

 

§3.2.1. Tiltak mot brudd på ordensreglene  

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:  

• Muntlig irettesettelse  

• Muntlig melding til foreldre/foresatte  

• Skriftlig melding til foreldre/foresatte  

• Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. 

Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.  

• Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres.  

• Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.  

• Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid, og kan eventuelt gis 

anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse.  

• Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)  

• Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler 

med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver  

 

§3.2.2 Bortvising  

• Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove 

brudd på ordensreglementet, kan elever på 1.-7. klassetrinn vises bort fra 

undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.  

• Rektor vedtar bortvisning som enkeltvedtak etter å ha rådført seg med lærerne  

• Elevens lærer kan gis myndighet til å bortvise eleven fra lærerens egen 

undervisning. Bortvisningen gjelder inntil 2 klokketimer.  

• Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvising iverksettes for resten 

av dagen på 1.-7. klassetrinn.  

 

§3.3 Konkret om overtredelser og sanksjoner  

§3.3.1 Ugyldig fravær  

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, kontaktes hjemmet 

for å få klarlagt årsaken. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med 

årsaken og eventuelt hyppigheten.  



Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent - komming, går ut over 

elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon.  

Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til 

undervisning etter opplæringslovens § 2-1.  

 

§3.3.2 Mobbing og voldelig atferd  

Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i grunnskolen i Meløy. Mobbing er 

fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever 

og/eller ansatte.  

 

§3.3.3 Farlige gjenstander  

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å 

utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal 

benyttes til andre, lovlige formål. Farlige gjenstander kan inndrages av skolen.  

 

§3.3.4 Rusmidler  

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av 

tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.  

Skolen skal beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og 

alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til 

politiet.  

 

§3.3.5 Erstatningsansvar  

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg 

til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. 

skadeerstatningslovens § 1 -1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter 

skadeerstatningslovens § 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.  

 

§3.3.6 Mobiltelefon og internett  

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole vedtar regler for bruk av mobiltelefon og 

internett i skoletiden. Samarbeidsutvalget vedtar også sanksjoner for brudd på 

reglene. 

 

 


