Ordensreglement for
Løkken Verk Montessoriskole
I

Innledning

§1

Hjemmel

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2 – 9 og privatskoleloven § 3 – 9.
I tillegg til dette skolereglementet gis den enkelte gruppe myndighet til å utarbeide utfyllende
trinn-/klasseregler. Ved tvil er Opplæringsloven og Privatskoleloven overordnet skolens
regler.
§2

Formål

Løkken Verk Montessoriskole skal fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar.
Skolens første prioritet skal være å gi elevene de beste mulighetene for læring og personlig
utvikling. Skolesamfunnet skal være et arbeidssted, der alle trives og presterer.
§3

Virkeområde

Ordensreglementet omfatter skolen, skoleveien, SFO, og arrangementer i skolens regi.
Ordensreglementet inneholder regler om orden, oppførsel, hvilke tiltak som skal kunne brukes
ved ev. brudd på reglementet, og regler for fremgangsmåter for behandling av slike saker.
Ordensreglene gjelder for elevene og ansatte i skoletiden, på SFO/leksehjelp, på skolens
områder, arrangementer i skolens regi, på skoleveien, og når elevene har uteskole.
Skolen plikter å gjøre alle elever og foresatte kjent med dette ordensreglementet.

II

Regler og konsekvenser ved regelbrudd

§4

Regler for orden og oppførsel

Løkken Verk Montessoriskole skal gi elevene de beste mulighetene for læring og utvikling.
Det er derfor viktig at elevene og ansatte bidrar til å skape et godt læringsmiljø for alle på
skolen, gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan man oppfører seg.
Elevene ved vår skole skal:
a) møte presis til alle timer og avtaler, ha med seg det som trengs, holde arbeidsro i
timene, og vise respekt for undervisningen.
Husk trafikkreglene på vei til/fra skolen!
b) vise hensyn og respekt. Ikke utsett andre for krenkende ord eller handlinger som
mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien.
Ved slike tilfeller bruker vi skolens handlingsplan mot mobbing
c) gjøre skolearbeid til avtalt tid, og ikke fuske i skolearbeidet
d) i utgangspunktet ikke ha med mobiltelefoner på skolen. Hvis den er med skal eleven
levere den avslått til læreren ved oppstart av dagen, som leverer den tilbake ved
skoledagens slutt.
e) ha tillatelse fra lærer for å filme/fotografere/ta lydopptak i skoletiden
f) holde orden, og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute, og behandle skolebøker
og annet undervisningsmateriell pent. Søppel kastes i søppeldunkene. Læremidler og
leker ryddes på plass etter bruk.
g) ta ansvar for egne verdisaker
h) ikke ta med på skolen gjenstander som kan skade personer, bygninger og/eller inventar
i) skal være ute i friminuttene. Elevene skal ikke forlate skolens område uten tillatelse.
j) ikke bruke sykkel eller spark på skolens område i skoletiden. Det er påbudt med hjelm
når elevene sykler til og fra skolen. Skolen fraråder elever under 4. trinn å sykle til
skolen av sikkerhetsmessige årsaker, men skulle hjemmet likevel tillate dette, blir det
på hjemmets eget ansvar.
k) Snøballkasting skal foregå på et fast, avgrenset område

§5

Fravær

Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved fravær skal skolen ha beskjed samme
dag. Elevenes foresatte skal varsles ved ugyldig fravær. Når det er forsvarlig, kan skolen etter
søknad, gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker(opplæringsloven § 2 – 11).
Ved sykdom skal elevene holdes hjemme til de er symptomfrie. Barn som blir syke på skolen
skal hentes.
Melding skal leveres:
-

første dag etter sykdom.

-

ved spesielle behov i timer friminutt/kroppsøvingstimer/svømming.

-

hvis av en eller annen grunn lekser ikke er gjort.

-

ved permisjon. Inntil to dager, til lærer – over to dager, til rektor.

§6

Internett

Skolens internettilgang skal, som hovedregel, bare brukes til undervisningsformål. Skolen har
egne nettverksregler, og skolens ordensregler gjelder også her ved ev. regelbrudd.

§7

Rusmidler

Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler i
skoletiden. Skolen skal beslaglegge rusmidlene. Tobakk, snus og alkohol overlates til
foresatte, ulovlige rusmidler til politiet.
Skolens område skal være rusfritt både i og utenfor skoletiden. Dette gjelder for alle; både
elever, ansatte og besøkende.

§8

Kosthold

Skolen legger vekt på et sunt kosthold og riktig ernæring. Mat som inntas på skolen skal være
preget av dette. Søtsaker som godteri og brus tillates ikke, med mindre det er avtalt med
skolens ansatte til spesielle anledninger.
§9

Konsekvenser ved regelbrudd - sanksjoner

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at elevene forstår hvilke regler som
er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis det er mulig, få anledning til
å gjøre opp for seg. Det er bare den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i
reglementsbruddet som kan refses.
Ved regelbrudd kan skolen:
a) gi muntlig/skriftlig advarsel
b) kontakte hjemmet og involvere foresatte
c) gi pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller
eiendeler(rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende) (jfr.
Opplæringslovens § 2 – 9, 3.ledd).
d) kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler
og/eller for å utføre pålagte oppgaver
e) beslaglegge ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre og
andres eiendeler
f) vise bort elev(er) for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Foresatte til
elever på 1.-7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av
dagen.
g) bytte gruppe midlertidig eller permanent og følge gruppas aktiviteter / dagsrytme,
men arbeide med eget pensum
h) i helt spesielle tilfeller kan skolen i samarbeid med kommunen, vedta et
midlertidig eller permanent skolebytte (opplæringsloven § 8-1)
i) sende en elev hjem fra skoletur(foresatte er ansvarlige for kostnader ved en
hjemsendelse)
§ 10

Skade / hærverk

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler, kan eleven i tillegg til å bli
ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også kunne bli
erstatningsansvarlig(skadeerstatningslovens § 1 - 1). Foresatte kan bli erstatningsansvarlige
etter skadeerstatningslovens § 1 - 2 for inntil kr. 5.000. Eleven kan gis anledning til å utbedre
skadene selv, dersom dette anses hensiktsmessig. Dette gjelder også ved skade/hærverk på
andres eiendeler i skoletiden.
§ 11

Straffbare forhold

Straffbare forhold skal meldes til politiet
§ 12

Fremgangsmåte ved tiltak og sanksjoner

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner,
eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementets § 9. Ved alvorlige regelbrudd der det
er aktuelt å beslutte sanksjoner som nevnt i § 9, punktene h, i og j, skal vedtak fattes etter
forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak
fattes.
Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker
fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. En
eventuell klage kan rettes til skolen som har fattet enkeltvedtaket. Dersom skolen finner og
ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli sendt Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

BEKREFTELSE
Jeg/vi bekrefter å ha lest skolens ordensreglement.
Dato: ______________
________________________________________________
elevens underskrift
______________________________________________
foresattes underskrift:

