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ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLEMENT
VED TYNSET BARNESKOLE

Et trygt sted å være, sammen leke og lære
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Skolens ordens- og oppførselsreglement er hjemlet i Opplæringslovens § 2-9.
«Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.
Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er
fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar
om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om
framgangsmåten når slike saker skal behandlast».

Skolens reglement bygger på opplæringslovens § 9a som omhandler elevenes
skolemiljø. I hovedsak § 9a-2 «alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som
fremjar helse, trivsel og læring», og § 9a-3 «Skolen skal ha nulltoleranse mot
krenking so mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide
kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik
at krava i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort».

Ved Tynset barneskole skal vi:
- være trygge og vise hensyn og respekt for hverandre
- være positiv og inkluderende
- akseptere forskjellighet
- holde orden på skolen og skolens uteområde
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Overordnet
målsetting

Forståelse og
utdyping av
reglementet

Ved Tynset
barneskole skal vi:

Mulige tiltak ved brudd på reglementet
avgjøres ut fra sakens alvorlighet
Kontaktlærer avgjør alvorlighetsgraden og
hvilke tiltak som iverksettes, dersom ikke
annet er bemerket

Jeg unngår å forstyrre
medelever eller
undervisningen





- være trygge og vise
hensyn og respekt
for hverandre

Samtale med kontaktlærer
Ting som forstyrrer undervisningen blir
tatt fra deg for resten av dagen
Ved gjentatte overtredelseri kontaktes
foresatte

Jeg kan og forholder
meg til STOPPregelen




Samtale med kontaktlærer
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte

Jeg skal ikke ha en
krenkende atferd
overfor andre, eller
overse andre som
utøver en krenkende
atferd. Med dette
forstår vi vold,
mobbingii, rasistiske
utsagn og handlinger,
seksuell trakassering,
sjikane på grunn av
religion eller livssyn



Skolens prosedyre for tiltak ved mobbing
iverksettes i tråd med § 9a i
Opplæringsloven
Dersom den krenkende atferden foregår
digitalt på skolen, kan eleven bli fratatt
muligheten til å benytte skolens digitale
utstyr for en periode
Foreldremøte med elever
I alvorlige tilfeller kan eleven bortvises fra
skolen, og må hentes av foresatte
(rektors avgjørelse)

Jeg skal ikke ha med
farlige gjenstander,
slik som våpen,
kniver o.l. på skolen



Beslagleggelse av ulovlige gjenstander
og foresatte kontaktes umiddelbart

Jeg skal oppholde
meg på skolens
område, så fremt jeg
ikke har fått tillatelse
av lærer




Samtale med kontaktlærer
Foreldre kontaktes

Når skoleklokka
ringer skal jeg straks
inn til time




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte








Det er nulltoleranse
for bruk og besittelse
av rusmidleriii. Dette
gjelder skolen og




Foresatte kontaktes umiddelbart
Rusmidler beslaglegges
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- Være positiv og
inkluderende

- akseptere
forskjellighet

nærområde, i
skoletida og i
arrangementer i
skolens regi (jfr Oppl.
§ 9-5)



Elever påvirket av rusmidler bortvises fra
skolen, og må hentes av foresatte
(rektors avgjørelse)

Jeg bruker et
hyggelig språk og
viser respekt for
medelever og de
voksne på skolen





Samtale med kontaktlærer
Samtale med rektor
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte

Jeg lar andre være
med på leken




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet

Jeg deltar i
undervisningen så
fremt jeg ikke har
tillatelse fra lærer
eller foreldre om noe
annet




Samtale med kontaktlærer
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte

Jeg godtar at andre
har andre meninger
og er annerledes enn
meg selv




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet

Jeg skal legge
yttertøy og sko på
anvist plass i
garderoben




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Tiltak bestemmes i elevråd dersom det er
et generelt problem på skolen

Jeg rydder opp etter
meg, og tar ansvar for
eget og felles utstyr








- holde orden på
skolen og skolens
uteområde
Jeg skal ta godt vare
på skolens bygninger,
inventar, egne-, andre
elevers- og de
ansattes eiendeler






Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Tiltak bestemmes i elevråd dersom det er
et generelt problem på skolen
Samtale med kontaktlærer
Samtale med rektor
Utbedre skade på bygg, inventar eller
uteområde i samarbeid med vaktmester
Eleven kan i alvorlige tilfeller måtte
utbedre eller erstatte skade. Foresatte er
erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven § 1-2 for inntil kr.
5.000
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i

Med gjentatte overtredelser mener vi flere enn tre ganger

ii

Mobbing er plaging; fysisk, psykisk eller verbal plaging over tid. Krenkende meldinger over nett/mobil
regnes også som mobbing
iii

Røyk og snus anses som rusmidler

