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Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen  
 
Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene Ringerike kommune er gitt med hjemmel i 
opplæringsloven § 9 a-10 og vedtatt av kommunestyret i Ringerike (KS-sak 81/18).  

Ordensreglementet gjelder for grunnskolen i Ringerike kommune fra 1.august 2018. 

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted, herunder utflukter, 
studieturer, leirskole m.m. Reglementet gjelder også i skolens digitale rom og på skoleveien. 

 
1. Ringerike kommune har nulltoleranse mot 

- Krenkelser, både fysisk, psykisk og digitalt 
- Sjikane på grunn av religion, livssyn eller seksuell legning 
- Seksuell trakassering 
- Rasistiske utsagn og handlinger 

2. Nettvett 
All bruk av digitale verktøy skal foregå i henhold til den enkeltes utlånsavtale og gjeldende 
nettvettsregler. 

3. Kniv eller våpen 
Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt blant 
medelever og andre. 
Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. 
Andre beslaglagte gjenstander overleveres elevens foreldre/foresatte etter skoletid. 

4. Tobakk, snus og rusmidler 
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, e-sigaretter, alkohol, snus, 
narkotika, dopingpreparater, eller andre rusmidler. 
Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol 
overlates til elevens foreldre/foresatte. Ulovlige rusmidler overleveres til politiet.  

5. Utvendig kontroll 
Ved mistanke om overtredelse av forbudene i pkt. 3 og pkt. 4 kan skolens ledelse be eleven 
og dennes foreldre/foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler 
som befinner seg på skolen område. Dette kan være sekker, bagger, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene eller lignende. Om mulig, skal elevens 
foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell kontroll. 

6. Bistand fra politiet 
Skolens ledelse kan be om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrolltiltak eller andre 
undersøkelser, dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold. Elevens 
foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om 
bistand. Skolen gir skriftlig melding til eleven og foreldre/foresatte om at det er søkt bistand 
fra politiet.  
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7. Erstatning ved skade eller hærverk 
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et 
erstatningskrav på inntil kr. 5 000,- for hver enkelt skadehandling. Det samme gjelder ved tap 
eller ødeleggelse av bøker, pc og annet utstyr, jfr. skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. 
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler. Skolen har 
ikke ansvar for elevenes eiendeler. Elevene oppfordres til ikke å ha med seg kostbare ting på 
skolen. 

8. Brudd på ordensreglene - sanksjoner 
Brudd på ordensreglene kan medføre: 

a. Muntlig irettesettelse 
b. Muntlig melding til foreldre/foresatte 
c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
d. Gjenstander som blir brukt provoserende, kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan 

hentes av foreldre/foresatte 
e. Rektor kan gi lærer myndighet til å vise bort elever fra egen undervisning for én 

opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer 
f. Gjensitting 
g. Klassebytte 

Brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt karakter i orden og adferd.  
Brudd på ordensreglementet kan medføre politianmeldelse.  
 
En elev som mobber eller på annen måte krenker andre, kan i særlige alvorlige tilfeller flyttes 
til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, jf. opplæringsloven §8-1. 
Flytting av en elev til en annen skole, eller klassebytte vil være et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. 

9. Elevens rett til å forklare seg 
Læreren skal alltid si ifra når en elev får en sanksjon. Dersom eleven har fått en sanksjon som 
han/hun er uenig i, er det viktig at læreren snakker med eleven om det. Hvis eleven ikke er 
enig med læreren, kan eleven og foreldre/foresatte be om et møte med rektor for å drøfte 
saken. 
Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den som 
skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en annen person.  

10. Bortvisning 
Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, 
kan elever på klassetrinnene 8. – 10. vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager, og elever 
på klassetrinnene 1.-7. vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av 
dagen. 
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort 
vedtak om bortvisning, skal en ha vurdert andre tiltak. 
Foreldre/foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning 
for resten av dagen. 
En beslutning om å bortvise en elev for en hel dag eller flere dager, skal gjøres i form av et 
enkeltvedtak.  

11. Fravær 
Det er skoleplikt i grunnskolen. Ureglementert fravær håndteres i tråd med gjeldende 
fraværsreglement. Permisjoner reguleres av kommunens permisjonsreglement.  
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12. Skolens aktiviteter 
Ordensreglementet gjelder også aktiviteter som skolen arrangerer.  

13. Nødverge 
Straffeloven §§ 47 og 48 gir en begrenset rett til å gripe inn i situasjoner for å avverge, 
eventuelt stanse, atferd som anses som farlig. Det er atferd som er egnet til å skade enten 
vedkommende selv eller andre. 
Når det i helt spesielle akutte situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, 
vil det være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppa og 
plassere eleven i et eget rom for en kortere periode. Eleven skal då ha tilsyn av to voksne 
(voksne). Når et slikt tiltak blir sett i verk, skal en straks melde fra til rektor, og til foreldrene. 
Rektor må føre opplysninger om slike tiltak og om årsaka til de i elevmappen. 

14. Særskilte regler for den enkelte skole 
Den enkelte skole vil utarbeide særskilte regler relatert til bruk av personlig utstyr som 
sykler, ski etc. Videre vil det kunne være egne regler for bruk av lekeapparater eller lignende 
på den enkelte skole. Elevene plikter å innrette seg etter disse reglene. 

15. Saksbehandling 
Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 9A-
10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kapittel III-VI ved enkeltvedtak. 
Ved avgjørelser skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 

a. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal 
treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. 

b. Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg 
overfor den/de som skal fatte vedtak. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med 
seg en person. Vedtaket skal begrunnes. 

c. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med 
mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men skal 
gis skriftlig ved enkeltvedtak og eventuelt andre avgjørelser av særlig betydning. 

d. Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelse som skolen har 
fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak 
iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon gis ved neste 
foreldresamtale.  

16. Klageadgang  
Det kan klages på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for en 
dag eller mer og skolebytte. 

- Klagen må være skriftlig og begrunnet 
- Klagens sendes til rektor 
- Klagefristen er tre uker etter at melding om vedta er mottatt 
- I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket og begrunne dette 
- Klageinstans er fylkesmannen 

Før klagen sendes fylkesmannen, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. 
 

                                                                                        Vedtatt av kommunestyret KS-sak 81/18 


