
BRANDSFJORD SKOLE ORDENSREGLEMENT 

Vedtatt av Skolemiljøutvalget / SU og Skolemiljøutvalget / SMU Brandsfjord skole 25.11. 2020 

Ordensreglene gjelder på skolens område, på skoleveien og på arrangementer og 

ekskursjoner i skolens regi. 

 

Brandsfjord skole skal være preget av trygghet, samarbeid, trivsel, respekt og 

medansvar. 

 

Ordensreglementet skal være et virkemiddel for å nå dette og for å sikre at 

skolesamfunnet blir en lærings- og arbeidsplass der alle trives, får muligheten til å 

utvikle seg og gjøre en god jobb. 

 

HENSYN OG OMTANKE 

Alle må kunne kjenne seg trygge på skolen. Derfor: 

• skal du få ros når du fortjener det. 

• skal du være vennlig og dele gode opplevelser med andre. 

• aksepteres ikke mobbing, trusler, trakassering og voldelig atferd. 

• må du ikke fuske på eksamen, prøver og annet skolearbeid. 

• skal vi bare kjøre på skoleområdet med skolens utstyr, egne sykler er bare tillatt etter nærmere     

avtale. 

• det er lov å kaste snøball, men bare på oppsatt blink. 

• må vi følge med og være oppmerksomme i timene. 

• må vi ikke ha med forstyrrende eller farlige gjenstander, for eksempel kniv, fyrstikker og lignende. 

•  er det tillatt for elevene å ha med mobiltelefon på skolen, men bare så lenge den er i skolesekken 

og slått av. All bruk skjer etter avtale med lærer. 

• må skolens eller elevers bøker eller annet utstyr som blir ødelagt, på grunn av uforsiktig behandling 

eller uforsiktig oppførsel, erstattes. Dette gjelder også ved skade på skolens bygninger og inventar. 

Rektor bestemmer i hvert enkelt tilfelle hva som skal erstattes og hvor mye som skal betales, jfr. 

Skadeerstatningsloven. 



• skal elevenes psyko-sosiale og fysiske miljø drøftes i alle klasser og i elevrådet hver høst, jfr. 

Opplæringsloven § 9.a-4. 

• må du være på skolens område, og bare forlate det med tillatelse. 

 

SAMARBEID OG MEDANSVAR 

Vi er sammen om ansvaret for innholdet i timene og trygghet i skolehverdagen. Derfor: 

• behandler vi hverandre, skolebygg, inventar og materiell pent. 

• sier vi ifra hvis vi ser at medelever går alene eller blir mobbet eller trakassert. 

• griper lærere og ansatte inn og reagerer mot mobbing og uakseptabel atferd. 

• forbereder vi oss til timene, møter vi i rett tid og har vi med det vi trenger. 

• ferdes vi rolig i gangene. 

• holder vi plassene våre og klasserommet ryddig. 

 

HELSE 

Du må ta godt vare på kroppen din for din egen del. Derfor: 

• må ingen bruke eller oppbevare tobakk eller snus. 

• må ingen bruke eller oppbevare alkohol eller narkotika. 

• godteri og brus tillates etter avtale med lærer ved spesielle anledninger 

• anbefales det at du har med deg en matpakke som samsvarer med nasjonale kosthold råd. 

• som et ledd i forbedring av skolens innemiljø, settes uteskoene i hyllene i yttergangene. 

 

RESPEKT 

Vi er alle likeverdige mennesker. Derfor: 

• har du krav på at alle behandler deg på en ordentlig måte. 

• skal ingen trakasseres på grunn av hudfarge, nasjonalitet, seksuell legning og/eller religion/livssyn. 

• skal andre vise deg respekt og la dine eiendeler være i fred. 

• skal ingen utsettes for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing. 

 



 

MELDINGER 

Din foresatte må sende en melding i Visma appen eller du må ha med deg melding i meldeboka 

heimefra: 

• hvis du har vært sjuk eller borte av annen grunn. 

• hvis du skal søke fri. 

• hvis du møter uforberedt, også etter fravær. 

• hvis du vil be deg fritatt fra kroppsøving. 

• hvis du trenger medisiner/medikamenter på skolen. 

Melding på annen måte (for eks. SMS) må alltid bekreftes i meldeboka eller i Visma appen. 

 

FRAVÆR 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring. Derfor: 

• hvis det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi enkeltelever permisjon i inntil 10 dager pr. skoleår. 

• er fravær utover dette å anse som at eleven er tatt ut av skolen. Elevens foresatte må da 

dokumentere at eleven får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved hjemmeundervisning. 

• ved for seint komming eller gjentatt fravær fra skolen, vil hjemmet bli kontaktet av skolen for å få 

kartlagt årsaken til dette. 

• vil fravær uten skriftlig melding fra hjemmet i meldeboka regnes som ugyldig fravær. 

 

TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE 

1. Du blir talt til rette, enten i klassen eller i enerom og dette dokumenteres, på ungdomsskolen med 

mulige følger for oppførselskarakteren. 

2. Friminuttet kan benyttes til å ta igjen faglige forsømmelser. 

3. Dersom du er talt til rette flere ganger, vil hjemmet bli kontaktet skriftlig eller muntlig. 

4. Hvis du forstyrrer undervisningen for medelever, kan du vises bort fra timen og bli sendt til rektor. 

Heimen får melding av kontaktlærer eller rektor. 

5. Ved bruk av vold og/eller trusler, eller andre alvorlige og / eller gjentatte brudd på ordensreglene, 

kan du vises bort fra klassen resten av dagen. Heimen får melding fra rektor eller kontaktlærer. 



• elever i 1. – 7. klasse kan vises bort fra klassen for enkelttimer eller for resten av dagen. 

• elever i 8. – 10. klasse kan vises bort fra undervisninga i inntil 3 dager, jfr. Opplæringsloven § 9A-11       

første ledd 

• rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med elevens lærere. 

• eleven skal ha mulighet til å forklare seg muntlig. 

• foreldre/foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes. 

6. Kollektive goder kan inndras. 

7. Straffbare forhold skal umiddelbart meldes til leder for oppvekst/rådmann som melder til politiet. 

8. Ved fastsetting av ordens- og oppførselskarakterer i 10. klasse teller hele skoleåret med. 

10. Ulovlige gjenstander beslaglegges og må hentes av foreldre/foresatte. 

11. Brandsfjord skole er en Olweus skole, og ved mobbing anvendes følgende sanksjoner:  

 Tilsnakk ved førstegangsobservasjon av ugrei adferd. 

 Ved gjentakelse må plageren ha samtale med kontaktlærer. Kontaktlærer kontakter hjemmet 

og henstilling skrives, saken undersøkes og holdes under oppsyn og aktivitetsplan utarbeides, 

eventuelt enkeltvedtak fattes. Intensivering av logg. 

 Dersom plagingen gjentas og har blitt til mobbing, følger samtale med rektor. Brev sendes 

hjem og kvittering må sendes tilbake. 

 Mobberen må gå sammen med en lærer i friminuttene. Rektor innkaller mobber og foresatte 

til en samtale. 

 Mobberen holdes isolert fra de andre elevene i friminuttene. 

 Foresatte til mobberen har ansvar for transport til og fra skolen. 

 Mobberen får hjemmeundervisning. Enkeltvedtak om utvisning fattes. 

 

IKT 

Åfjord kommune har vedtatt et felles IKT-reglement for skolene i kommunen, og det henvises til 

dette for bruk av PC, data og nettbruk i skolen. 

 

Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 


