
  

 

ORDENSREGLEMENT FOR DØLI SKOLE 
 

 
Forskrift om ordensreglement for skolene i Ullensaker kommune danner grunnlaget for 

ordensreglementet for Døli skole. 
Sammen med skolens handlingsplan mot mobbing skal 

dette hjelpe oss til å få et trygt og godt læringsmiljø på skolen. 
  

Vedtatt i SU mai 2015 og trer i kraft 01.08.2015 

 
I  INNLEDNING 
 
§ 1. Hjemmel 
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova) § 2-9 Ordensreglement og liknande vedtas felles ordensregler for skolene i 
Ullensaker. 
 
§ 2 Formål 
Skolene i Ullensaker har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø, jfr. Opplæringslovens § 9. 
Skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolene 
i Ullensaker er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at 
skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. 
Ordensreglementet for skolene i Ullensaker tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at 
elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for 
alle. 
 
§ 3 Virkeområde 
Ordensreglementet omfatter alle grunnskolene. I tillegg til et felles ordensreglement gis det enkelte 
Samarbeidsutvalg (SU) myndighet til å gi utfyllende ordensregler tilpasset den enkelte skole og 
voksenopplæringssenter. Fellesreglementet kan ikke fravikes. Ordensreglementet inneholder regler 
for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) 
og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). 
 
Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven (OL) og forskrift til opplæringsloven (FOL) er 
som hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om 
disse reglene. 
 
Elevene har en rekke rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven, når det 
gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike bestemmelser er ikke en del av 
ordensreglementet og blir derfor ikke nærmere behandlet her. 
Dette reglementet gjelder også i skolefritidsordningen så langt det passer. 
 
Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 
fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for 
eksempel i prosjekter, leirskole, uteskole, ski- og sykkelturer og skoleturer. Dette innebærer at 
ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Ordensreglementet for den enkelte 
grunnskole skal også gjelde på skolevei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II REGLER OG SANKSJONER 
 

§ 4 Generell oppførsel 
 
Skolene i Ullensaker skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor 
viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle 
elever 
skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. 
 
Regler for orden og oppførsel: 

• Vis hensyn og respekt for andre 
• Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen 
• Møt presis til timer og avtaler 
• Gjør skolearbeidet til avtalt tid 
• Hold god orden 
• Hold skolens område rent og ryddig 
• Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med  
    skolebøker og annet undervisningsmateriell 
• Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen 
• Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og         
   hensyn 
• Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt 
• Mobbing, herunder mobbing/sjikanerende meldinger på SMS eller via Internett,  
   skal ikke forekomme. Skolene i Ullensaker er mobbefri sone 
• Seksuell trakassering er ikke tillatt 
• Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt 
• Elever i barneskolen skal ikke forlate skoleområdet i skoletiden uten tillatelse.  

 
 

§ 4 -1 Regler spesielt for Døli skole: 

 Snøballkasting er bare tillatt på faste plasser i skolegården 

 Godteri og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger etter 

avtale med lærer 

  Ved all bruk av sykkel er det påbudt med hjelm.  

 Rullebrett, rulleskøyter og sparkesykkel er tillatt på 

basketbanen etter avtale med lærer.  Påbudt med hjelm. 

 5.-7. trinn kan bruke BMX banen i storefri etter avtale med 

lærer.  Påbudt med hjelm. 

 Elever medbringer verdisaker til skolen på eget ansvar. Skolen 

har ikke erstatningsansvar for verdisaker ved tyveri eller 

hærverk. 

 Elever kan ikke benytte mobiltelefon/smartklokke/mobilklokke 

i skoletiden. Disse skal være avslått i sekken så lenge elevene 

er på skolen/SFO. 


