ORDENSREGLEMENT
FOR HVALER UNGDOMSSKOLE
Opplæringsloven § 2-9 og § 2-10 samt §§ 9a-1, 9a-4 og 9-5.
Forvaltningslovens § 37 og § 38
Skadeerstatningsloven § 1-2
Vedtaksmyndighet Rektor ved HVU, i samsvar med delegert myndighet fra rådmannen,
jfr. delegeringsreglement for Hvaler Kommune
Ordensreglementet ved Hvaler Ungdomsskole skal ivareta elevenes
Formål
rett til et trygt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Gjelder i skoletida, og på vei til eller fra skolen.Ved skoleturer eller
Virkeområde
andre arrangementer utenom ordinær skoletid, gjelder ordensreglene
helt til arrangementet er avsluttet. Under slike arrangementer vil
skolen kunne håndheve særskilte regler som elevene eventuelt vil bli
gjort kjent med på forhånd. Krenkende bruk av digitale medier overfor
medelever eller andre, vil medføre reaksjoner slik de er beskrevet i
skolens dataavtale også om forholdet skjer utenom skoletid.
Lovhjemler

Regler for orden og oppførsel:
1. Du skal oppføre deg hensynsfullt og respektfullt overfor medelever, tilsatte og besøkende ved
skolen. Dette innbærer at all krenkende eller forstyrrende språkbruk eller oppførsel overfor andre
er forbudt innen virkeområdet til dette ordensreglementet. Mål for atferd beskrives nærmere i
skolens Sosiale Læreplan.
2. Du skal forholde deg hensynsfullt overfor andres eiendom. Dette omfatter også skolens eiendom,
for eksempel bygningsmasse, inventar eller læremidler. Både tyverier, bevisst skade på andres
eiendom eller skade som følge av hensynsløs oppførsel vil være et brudd på dette punktet i
ordensreglementet.
3. Du skal bidra til å holde skolen og området rundt skolen ren og pen. Unngå forsøpling, og delta i
arbeidet med å holde skolen og området rundt ryddig slik det beskives i ”Miljøoppgaver ved
Hvaler Ungdomsskole”
4. All bruk og besittelse av tobakk, snus og rusmidler er forbudt innen virkeområdet til dette
ordensreglementet.
5. Det er forbudt å være i besittelse av våpen eller andre gjenstander som kan forvolde skade på
personer eller eiendom.
6. Du skal overholde tidspunktene for undervisningsøktene, og gjennomføre det arbeidet du pålegges
av lærer eller andre tilsatte ved skolen. Du skal videre rette deg etter beskjed fra tilsatte ved skolen
om påkledning i undervisningsrom, og om oppbevaring og bruk av mobiltelefon eller andre
private digitale medier.
7. Du skal holde deg på skolens område i skoletida, hvis det ikke er inngått avtale mellom Elevrådet
og rektor som åpner for noe annet.

Ordensreglement for Hvaler Ungdomsskole

Side 1

8. Du skal bruke skolens digitale utstyr slik du inngår avtale om gjennom Dataavtalen når du får
tilgang til skolens datamaskiner, skolens digitale læringsplattform og skolens elev-server.

Konsekvenser ved brudd på ordensreglementet:
1. Brudd på skolens ordensreglement registreres digitalt i fraværs-/atferdsmodulen på skolens
digitale plattform. Elev og elevens foresatte skal ha tilgang til denne registreringen gjennom
individuelle passord på skolens digitale plattform.
2. Ved Hvaler Ungdomsskole skal forholdet til elevene være preget av tillit og frihet knyttet til
ansvar. Misbruk av denne tilliten skal medføre konsekvensreaksjoner gjennom bortfall av frihet.
Det skal etterstrebes tydelig sammenheng mellom regelbrudd og konsekvens. Konsekvenser av
slike brudd på ordensreglementet vil for eksempel være utestengelse fra skolens digitale medier
ved brudd på dataavtalen, bortfall av rett til å delta på turer, ekskursjoner eller lignende etter
regelbrudd på slike arrangementer, bortfall av rett til å bruke kantina etter krenkende eller
hensynsløs oppførsel der, bortfall av retten til å ha pausetid sammen med de øvrige elevene etter
krenkende adferd overfor medelever, eller tilrettelegging for undervisning utenom ordinær
elevgruppe etter uro eller forstyrrende oppførsel i undervisningssituasjonene. Slike
konsekvensreaksjoner skal gjøres gjeldende for en nærmere angitt tidsperiode, og eleven og
elevens foresatte skal orienteres om dem.
3. Om elever utsetter medelever for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold eller rasisme
(Jfr. Opplæringslovens § 9a-3), skal elevens foresatte straks orienteres om det inntrufne, og om de
tiltak skolen iverksetter. Foresatte til den eleven som er utsatt for slike handlinger skal informeres
samtidig. Ved særlig alvorlige situasjoner skal det vurderes om reaksjonen beskrevet under pkt . 5
skal iverksettes. Skolens vurdering av situasjonen, forløp, tiltak og vurdering av effekt skal
dokumenteres og gjøres tilgjengelig for foresatte til den eleven som har utsatt for handlingene, i
samsvar med skolens beskrevne rutine for slike reaksjoner
4. Brudd på skolens ordensreglement skal legges til grunn for fastsetting av vurdering med karakter i
Orden og Oppførsel. Ved risiko for at eleven får lavere standpunktskarakter enn ”God”, skal
foresatte varsles etter bestemmelser gitt i Forskrift til Opplæringsloven, § 3-10.
5. Ved særlig alvorlige brudd på skolens ordensreglement vil den aktuelle eleven kunne bortvises fra
skolen i inntil tre (3) dager, jfr. Opplæringslovens § 2-10. Slik reaksjon vil for eksempel være
aktuell etter mobbing, voldsbruk, trusler, alvorlig hærverk, rus eller andre tilsvarende alvorlige
brudd på ordensreglementet. Beslutning om bortvisning kan kun fattes av rektor. Om det er
praktisk mulig, skal den eleven det gjelder skal ha anledning til å forklare seg for rektor før
beslutning om bortvisning fattes, jfr. Opplæringslovens § 2-9. Slik beslutning om bortvisning er
enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2. Foresatte informeres om vedtaket og om klagerett, jfr.
Forvaltningslovens Kapittel VI
6. Ved hærverk, tyveri eller annen forsettlig eller uaktsom skadegjørelse kan elevens foresatte gjøres
erstatningspliktig for inntil kr. 5000,-, jfr Skadeerstatningslovens § 1-2

Svein Syversen
Rektor HVU
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