Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER

VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMS
Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven (Opl) § 3 – 7 og §3 – 8 og i forskrift
til opplæringsloven (Fopl). Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter
vedtak i Fylkesrådet 13.10.09. Endret: 01.09.2010 og 28.06.2011 (FR-vedtak
155/11)
Kap. 1 Formål og virkeområde
§1 Formål
Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt samarbeid, trivsel,
respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode
arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.
Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til
eleven, skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om eleven
sin orden og atferd. Reglementet er retningsgivende for vurdering av orden og
atferd og er viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere Troms
fylkeskommunes og skolens helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven
og læreplaner.
§2 Virkeområde
Ordensreglementet er en fylkeskommunal forskrift, jf. Opl § 3 – 7.
Reglementet gjelder alle videregående skoler i Troms og voksenopplæring i
fylkets regi. Reglementet omfatter ikke rettigheter og plikter som er fastsatt i
lov, forskrift eller regulert på annen måte.
Kap. 2 Plikter
§ 3 Troms fylkeskommunes plikter
 Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i henhold til
opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og
fylkeskommunale vedtak.
 Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av et godt læringsmiljø
med oppfølging og veiledning underveis.
 Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i henhold til kap.
3 i Forskrift til opplæringsloven.
 Behandle elevene med respekt og omtanke.

§ 4 Elevenes plikter (Regler for orden og atferd).
§ 4.1 Orden
 Eleven plikter å møte punktlig til undervisning.
 Eleven skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av
sykdom eller andre grunner. Ikke dokumentert fravær kan føre til
nedsatt ordenskarakter.
 Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i
nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår.
 Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det
læremateriell undervisningen krever.
 Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig
måte.
 Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde
gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. Opl. Kap. 9 A.
 Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole
etter reglementets § 13.
§ 4.2 Atferd
 Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre.
 Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i
undervisningssituasjoner og i pauser.
 Grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd
(mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.) aksepteres
ikke.
 Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler i
undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke
tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område
eller i lokaler skolen leier.
 Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk
underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse
med undervisning og prøver.
 Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers
anvisninger og ihht gjeldende IKT-reglement for Troms
fylkeskommune.
 Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på
skolens område.
 Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke.
 Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/ eller hvor
kildehenvisning mangler, oppfattes som fusk.
Kap. 3 Reaksjoner
§ 5 Kontrolltiltak
Skolen kan iverksette kontrolltiltak for å sikre at forbudene mot oppbevaring
av rusmidler, farlige gjenstander eller våpen, jf. § 4.2 overholdes. Det kan i
den forbindelse foretas utvendig kontroll av elevens eiendeler og
oppbevaringssteder som eleven disponerer på skolens område og i lokaler
skolen leier.
Skolens ledelse skal anmode politiet om bistand til å gjennomføre kontrolltiltak.
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§6 Brudd på reglement
Brudd på reglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i form av
refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf. opplæringsloven §3-8. Dersom forseelsen
vurderes som et alvorlig brudd på skolereglementet, eller dersom påtalte
negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak
iverksettes. Tiltakene skal nedtegnes.
Foresatte til elever som ikke er
myndige, skal informeres i de tilfeller skolen anser det hensiktsmessig og ut fra
alvorlighetsgrad.
§7 Refsingstiltak
- Påtale og/ eller anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen.
- Bortvisning fra undervisningssøkt på inntil 2 timer etter lærers avgjørelse
(Jfr. §3-8 i Opplæringslova).
- Bortvisning for inntil en hel skoledag etter rektors avgjørelse.
§ 8 Særskilte tiltak:
- Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil 5 skoledager
etter rektors avgjørelse.
- Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til Opl. § 3 – 8 etter vedtak
av ansvarlig fylkesråd. Fylkesutdanningssjefen kan bortvise eleven inntil
saken er avgjort.
Et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan medføre at eleven
taper retten til videregående opplæring etter § 3 – 1 i opplæringsloven. Tap
av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet til
oppfølgingstjenesten (OT).
§ 9 Erstatningsansvar
Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader på skolens eller andre
elevers utstyr, følger ”Lov om erstatningsansvar”.
§ 10 Særlig alvorlige brudd på ordensreglementet
Ved særlig alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, vil
politianmeldelse bli vurdert. Dersom regelbruddet går ut over enkeltpersoner,
er det fornærmede som må anmelde.
Kap. 4 Saksbehandling
§ 11 Innledende behandling
Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal eleven ha mulighet til
å forklare seg, jf. Opl. § 3 – 7, 4. ledd.
§ 12 Saksbehandling ved iverksetting av tiltak
§ 12 – 1 Refsingstiltak
Det enkelte tiltak skal dokumenteres, sammen med elevens eventuelle
forklaring.
§ 12 – 2 Særskilte tiltak
Når særskilte tiltak vurderes iverksatt skal rektor:
- rådføre seg med elevens lærere, rådgiver eller sosialpedagogisk
personale
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- vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, jf. Opl. § 3 – 8, for
eksempel hjelpetiltak og/ eller individuell kontrakt
- sikre forsvarlig dokumentasjon
Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven
har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar
med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til
nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.
§ 13 Klageinstans
Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/ eller tap av
rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Troms.
For andre vedtak er fylkeskommunen klageinstans.
Kap. 5 Særskilte ordensregler
§ 14 Egne regler for skolene.
For spesielle forhold som ikke dekkes av dette ordensreglement eller andre
reglement, kan den enkelte skole utarbeide egne regler. Slike regler kan være:
 Eget IKT-reglement
 Parkeringsbestemmelser
 Bruk av spesialrom
 Ekskursjoner og skoleturer
 Verkstedsregler
 Andre sikkerhetsregler
Stangnes videregående skole har utarbeidet egne ordensregler for spesielle
forhold:
§14-1 Bruk av IKT-utstyr
Denne paragraf må sees i sammenheng med avtalen mellom skolen og eleven,
”Avtale om leie av bærbare datamaskiner.”
a) Elevenes bruk av IKT i undervisningen skal skje etter avtale med den
aktuelle faglærer.
b) Alle som får tilgang til og benytter IKT-anlegget ved skolen (bruker) skal
alltid identifisere seg med sitt eget brukernavn og passord. Det er brukerens
plikt å forhindre at passord blir kjent for andre og forhindre at
uvedkommende får tilgang til IKT-anlegget. Når brukerne forlater en
arbeidsstasjon skal de derfor alltid logge seg ut av nettet!
c) En bruker må ikke søke å gjøre seg kjent med andres passord o.l., eller på
annen måte søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data. Dette gjelder
uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.
d) Det er ikke tillatt å bruke skolens nettverk til å laste ned filer som reduserer
kapasiteten på skolen nettverk.
e) Bruk av eksterne datafiler kan medføre risiko for virus og brukerne plikter å
gjennomføre tiltak for å beskytte skolens anlegg mot dette. Kopiering av
data og programmer i strid med disposisjonsrett og/eller lisensavtaler er
ikke tillatt.
f) Skolen er ikke ansvarlig for tap av data som en følge av feil og mangler ved
data-anlegget. Brukerne har selv ansvar for å ta sikkerhetskopi.
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g) Filer som lagres på skolens nett, alternativt egen PC, skal gjøres tilgjengelig
for rektor dersom dette er påkrevet.
h) Brukerne har plikt til å følge IKT-ansvarliges anvisninger om bruk av IKTutstyret og tjenester knyttet til dette. Feil og mangler rapporteres til IKTansvarlige via Helpdesk.
i) Når Internett brukes fra Stangnes videregående skole, representerer den
enkelte bruker skolen. Alle brukere har krav på at deres personvern og
integritet ikke krenkes.
j) Ved opphør av brukerstatus er brukeren ansvarlig for at kopier av data som
eies/disponeres av skolen sikres for Stangnes videregående skole. Faglig
programvare som skolen dekker lisens for må slettes.
k) Brudd på skolens IKT-reglement kan føre til nedsatt karakter i orden eller
atferd.
l) For øvrig gjelder skolens ordensreglement også ved bruk av skolens IKTutstyr, se spesielt §4.2 femte ledd, og §4.2 sjette ledd.
§14-2 Branninstruks
Hvis brann oppstår eller brannalarmen går, skal du følge branninstruks og
utfyllende branninstruks som er slått opp på alle klasserom og sentrale steder
på skolen og på Fronter.
§14-3 Røykeforbud
Det er ikke tillat å røyke eller bruke snus og andre rusmidler på skolens
område. Elever som bryter dette forbudet, vil bli utvist resten av skoledagen.
§14-4 Parkering og fartsbegrensing
Parkering er bare tillatt på merkede parkeringsplasser. Høyeste tillatte hastighet inne på skolens område er 20 km/t.
§14-5 Rydding og orden i kantina
a) Det er ikke tillatt å ta med dekketøy eller annet utstyr ut av kantina. Hvis
det i enkelte tilfeller er behov for slikt utstyr, må dette avklares med kantinepersonalet på forhånd.
b) Brukt servise og lignende skal du sette på anviste plasser før du forlater
kantina.
c) Kantina er et av skolens spisesteder. Av hygieniske årsaker er det derfor
ikke tillatt å være iført kjeledress/arbeidsantrekk.
d) For øvrig gjelder skolens ordensreglement også i kantina.
§14-6 Ordensregler for klasserom/spesialrom
Det er utarbeidet et felles reglement for klasserom og for ordenselevtjenesten:
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ORDENSELEVEN SKAL PÅSE AT:
 rommet blir luftet mellom hver time
 tavla blir rengjort til neste time
 ingen forlater klasserommet før det er ryddet
 gulv, arbeidsbord og fellesbord skal være ryddet og rene
 utstyr som har vært i bruk settes på rett plass
 vinduer er lukket når siste time er slutt
 persiennene/markisene er trukket opp
 miljøesken brukes bare til papir. Første mandag i måneden settes eskene
på gangen for tømming av vaktmesterne
Elever har ikke anledning til å oppholde seg i spesialrom uten tilsyn. De enkelte
spesialrommene har egne regler tilpasset rommene.
§14-7 Låneregler for biblioteket
Alle bøker og dokumenter som tas ut av biblioteket skal alltid registreres hos
bibliotekaren. Den som låner er ansvarlig for at bøker og dokumenter leveres
tilbake, eller erstattes. Ved tap eller ødeleggelse må materiellet alltid erstattes.
a) Lånetider
Utlånstiden for
 bøker/lydbøker er - fire uker
 tidsskrifter - en uke
 DVD/VHS og musikk-CDer - en uke
Annen lånetid kan avtales med bibliotekaren.
b) Reservering
Hvis den boka du vil ha er utlånt, kan du sette deg på venteliste (reservere).
c) Ikke til utlån
 Oppslagsbøker og referanselitteratur (leksikon, atlas, ordbøker osv.)
 Siste nummer av tidsskrifter og aviser
 Dette materiellet kan imidlertid lånes ut og brukes på klasserom/lesesal
kun etter nærmere avtale.
d) Fjernlån
Biblioteket kan også låne inn bøker fra andre bibliotek ved behov.
e) Innlevering
Bøker og tidsskrifter som skal leveres tilbake, legges i kassen ved siden av
skranken. De må ikke settes på plass i hylla.
Skolebeviset fungerer også som lånekort. Skal du låne tidsskrift, bruker du et
gult engangskort (se veiledning i skranken på biblioteket)
§14-8 Retningslinjer for ekskursjoner/klasseturer
Stangnes vgs. Har egne retningslinjer for ekskursjoner/klasseturer. Disse skal
skrives under av elev i god tid før avreise. Når eleven er under 18 år skal også
foresatte skrive under. Retningslinjene finnes på Fronter.
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§14-9 Rutiner for behandling av fravær
Skolen har utarbeidet rutiner for behandling av fravær og du vil også finne
disse på skolens hjemmeside under lenken Fravær og på
Fronter/Informasjon for elever og tilsatte/Fravær.
Rutiner for behandling av fravær
Aktivitet
1. Elevene informeres om fraværsrutiner ved skolestart
2. Eleven skal gi beskjed til skolen om fravær allerede fra første
fraværsdag/-time. E-post med navn og klasse sendes til
post.stangnes@troms.vgs.no eller beskjed/SMS til
mobil 908 24 237.
3. Beskjed om fravær videreformidles umiddelbart via mail til aktuell
faglærer.
4. Dersom beskjed om fravær ikke er mottatt innen utløp av 1.
fraværstime, varsler faglærer resepsjonen. Resepsjonen kontakter
elev/foresatte umiddelbart.
5. Timefravær føres inn i SkoleArena hver dag, seinest før ukeslutt
6. Eleven skal levere signert melding til kontaktlærer første dag etter
fravær
7. Kontaktlærer skal ukentlig oppsummere elevens totale dag- og
timefravær.
8. Foresatte skal kontaktes ved første udokumenterte fravær (gjelder
elever under 18 år).
9. Ved andre udokumentert fravær, eller fem anmerkninger, kalles eleven
og foresatte inn til samtale. Avdelingsleder orienteres.
10. Behandling i klasselærerråd. Forslag til tiltak.
Kontaktlærer samrår seg med avdelingsleder.
11. Ved tredje udokumenterte fravær, eller 10 anmerkninger, innkalles til
nytt møte med foresatte og avdelingsleder.
12. Sak meldes rådgiver på ”Rapportskjema ved henvisning til rådgiver”
13. Rådgiver innkaller elev til samtale
14. Rådgiver vurderer pedagogiske og/eller spesialpedagogiske tiltak ut fra
samtalen.
Kontakter evt. PP-tjenesten.
15. Dersom skolen ikke oppnår kontakt med eleven skriver avdelingsleder
brev til elev/foresatte.
16. Skolen varsler Lånekassen ved udokumentert fravær over 20 dager pr.
termin.
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