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ORDENSREGLER FOR HOVIN SKOLE 

Skolen er vår arbeidsplass der alle skal trives, kjenne seg trygge og har rett til å lære. 
Ordensreglene og PALS-reglene skal hjelpe oss til å få et trygt og godt læringsmiljø 

på Hovin skole. 
 

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Opplæringsloven § 9A-10 
Ordensreglementet er en forskrift. Forvaltningsloven §2, §37, §38. 

Ordensreglementet gjelder på skolens område i skole- og SFO tiden og på andre 
områder eller tidspunkt hvor skolen eller SFO har ansvaret for elevene. 

Hovin skoles ordensreglement bygger på kommunens forskrift om ordensreglement. 
 

1. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 
og læring. Opplæringsloven §9A-2 

 
2. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering, 

kommentarer om andres kropp og trakassering. Opplæringsloven §9A-3 
 

3. Alle elever har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Barnekonvensjonen art. 3 og 
art. 12 

 
4. Alle elever skal vise hensyn og respekt for andre, bidra til arbeidsro i timene og vise 

respekt for undervisningen. 
 

5. Elever skal ikke ha med eller bruke farlig redskap på skolen. 
 

6. Det er forbudt å ha med eller bruke rusmidler på skoleområdet. Dette gjelder også 
for arrangementer utenom skoletiden. Opplæringsloven § 9.5. 

 
7. Elever skal ikke bruke mobiltelefon, smartklokker med ringefunksjon og lignende på 

skolen og SFO. Disse skal være avslått og ligge i mobilhotellet. Elever skal heller 
ikke bruke annet privat, elektronisk utstyr i skoletiden. Slikt utstyr skal være avslått 
og ligge i sekken.  

 
8. Skolen har fokus på et sunt kosthold, og elevene tar bare med godteri, kaker og brus 

etter avtale.  
 

9. Skolens samarbeidsutvalg anbefaler at alle elever som sykler til skolen benytter 
hjelm, og at elever ikke sykler før de har avlagt sykkelprøven i slutten av 4. klasse. 

 
10. Elevene skal til enhver tid følge skolens eventuelle retningslinjer for smittevern. 
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Reaksjoner på brudd på ordensreglene:  

 Samtale, muntlig eller skriftlig advarsel fra personalet på skolen. 
 Telefon/ skriftlig melding til de foresatte, møte med de foresatte. 
 Inndragning av mobiltelefon eller annet privat, elektronisk utstyr. Dette blir levert ut etter 

skoletid/SFO-tid. 
 Skadeverk medfører at eleven må rydde opp /utbedre skaden. De foresatte er 

erstatningsansvarlig for inntil kr. 5000 (Skadeerstatningsloven §1.2). 
 Bortvisning i enkelttimer eller for resten av dagen.  

(Opplæringsloven § 2.10 - enkeltvedtak med klagerett) 
 Inndragning av ulovlige eller farlige gjenstander og evt. levering av disse til politiet. 
 Skifte av gruppe, klasse eller skole. 
 Ved lovbrudd vil rådmannen vurdere å melde saken til politiet (kommunal prosedyre). 
 

Presiseringer: 
Krenkende og ulovlig adferd er blant annet:  

 Fotografering av medelever og legge bildene på nettet, negativ omtale på nettsider 
og/eller sosiale medier 

 Negative sms, mms, chat, epost eller ryktespredning  
 Rasistiske utsagn og handlinger 
 Seksuell trakassering 
 Sjikane på grunn av religion eller livssyn 
 Hærverk 
 Voldsbruk 
 Mobbing 
 Trusler  
 Med godteri menes f.eks sukkertøy, tyggegummi, potetgull, brus, etc. 

 
Farlige gjenstander: Gjenstander som kan brukes til å skade andre, som for eksempel kniver, 
stikkeredskap og våpen av ulike slag. 
 
Rusmidler: Nulltoleranse for tobakk, snus og andre rusmidler 
 
Erstatning: Elever og deres foreldre kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader. Uansett egen 
skyld svarer foreldre for skade voldt forsettelig eller uaktsomt med inntil 5.000 kroner for hver 
enkelt skadevolding." (Lov om skadeerstatning § 1-2). 
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