
Ordensreglement Våler barne- og ungdomsskole  Oppdatert 15.8.2022 
 

Om reglementet 
Ordensreglmentet skal gjennomgås av kontaktlærer ved skolestart, og eller ved endringer. Reglene skal derfor være 
kjent for eleven, og kan sidestilles som en første advarsel.  
Reglene gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted og om det er etter ordinær skoletid. Det betyr at 
regelene også gjelder på SFO, leksehjelp, leirskole, ved arrangementer og turer, skolebussen, etc.  
Reglene bygger på bestemmelser i Opplæringsloven og Forskrift for ordensreglement i Våler kommune. 

 
Regler for orden og oppførsel skal bidra til at elevene ved Våler barne- og ungdomsskole har et trygt og godt 
skolemiljø – et skolemiljø som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. 
 
To hovedregler ved Våler barne- og ungdomsskole 

Dette er det viktigste å huske for alle elever: 
- Vi viser hensyn til andre slik at alle har det trygt og trives sammen.  
- Vi tar vare på egne og andres eiendeler. 

 
Regler for orden 

Elevene skal:  
- møte presis 
- følge skolens regler for melding av fravær  
- møte forberedt til opplæringen 
- ha med nødvendig utstyr 
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 
- holde orden i skolesaker 

 
Regler for oppførsel 
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel. Alminnelig god oppførsel er å:  

- bruke egen og andres tid på en slik måte at alle får den opplæringen de har rett til 
- behandle medelever, ansatte og andre som du møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, 

kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering med mer 
- bidra til et godt læringsmiljø 
- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
- ta godt vare på skolens eiendeler 
- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr 

 
 Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres – nulltoleranse 

- vold og trusler om vold 
- krenkende atferd som mobbing, trakassering, diskriminering, utestenging 
- hærverk 
- tyveri 
- besittelse og bruk av rusmidler og tobakk, herunder snus, e-sigaretter og lignende.  
- besittelse av våpen eller farlige gjenstander 
- fusk, forsøk på fusk og/eller plagiat ved innleveringer, prøver eller eksamen ol. 
- ugyldig fravær/skulk 
- lovbrudd 
For ungdomstrinnet 8-10: Brudd på en eller flere av disse reglene kan medføre nedsatt ordens- eller 
oppførselskarakter uten varsel i forkant. 

 
 
 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-10


Bruk av mobiltelefoner og smartklokker 
For Skoleelever 1-7 og på SFO skal mobiltelefoner og smartklokker være avslått/flymodus og ligge i sekken til eleven.  
Elevene på ungdomstrinnet kan bruke mobiltelefon i friminutt. Skolen kan innføre mobilfrie dager også for 
ungdomstrinnet. Ved slike dager skal mobiltelefoner være avslått/flymodus og ligge i sekken.  
-Mobil og klokke kan leveres inn til ansatt for oppbevaring, og skolen anbefaler dette.   
Lærer kan gi lov til at mobilen blir brukt til skolearbeid. Da bestemmer lærerne hvilke regler som skal følges. Dette 
gjelder både for barnetrinnet og ungdomstrinnet.  
Hvis en elev bryter reglene for bruk av mobiltelefoner, kan lærere eller andre ansatte inndra telefonen. Telefonen 
leveres tilbake etter skoletid. Foresatte kan bli kontaktet. 
Skolen har vanligvis ikke erstatningsansvar for mobiltelefoner som blir ødelagt eller forsvinner. 
 
Godteri og brus 

Godteri, snacks, brus, kaker og lignende er kun tillatt ved spesielle anledninger, som f.eks. siste dag før juleferie og 
sommerferie. Dette gjøres etter avtale med læreren.  
 
  Sykling til og fra skolen 
Foreldrene avgjør om elevene får lov til å sykle. Foreldrene har ansvar for at eleven kan takle trafikk til og fra skolen. 
Sykler, brett, sparkesykkel og lignende parkeres på henvist plass. Disse skal ikke brukes på skolens område på 
skole/SFOdager, dvs. frem til kl. 16.30. Skolen kan pålegge bruk av hjelm.  
Hvis en klasse skal på sykkeltur, skal elevene bruke hjelm. Læreren kan da gi egne regler for turen. 
 
Friminutt 

Elevene på 1.-7. trinn er ute i alle friminutt, så fremt ingen annen beskjed er gitt.  
Elevene på 8.-10. trinn har mulighet til å oppholde seg i aulaen i friminutt, men ansatte kan også pålegge elever om å 
gå ut i friminutt. 
Elevene skal oppholde seg innenfor skolens område, med mindre det er gitt spesiell tillatelse. 
 
Inndragning av gjenstander 

Ulovlige gjenstander inndras av ansatte og overlates til politiet. Rusmidler og tobakk vil bli inndratt, og leveres 
tilbake til foreldre. Gjenstander som brukes i strid med ordensreglene kan inndras midlertidig.  
 

Brudd på reglene kan føre til: 
- Samtale med elev 
- Møte eller samtale med foreldre 
- Skriftlig melding til foreldre 
- Elev kan miste et eller flere friminutt, eller får friminutt til en annen tid enn de andre elevene. Vanligvis må 

de være inne sammen med en lærer eller en annen voksen 
- Eleven kan bli sendt tilbake til skolen eller bli sendt hjem hvis klassen er på tur eller leirskole 
- Foresatte kan bli bedt om å komme på skolen for å ta med eleven hjem 
- Elever på 1.-7. trinn kan bli bortvist fra opplæringsøkt(er) eller for resten av dagen 
- Elever på ungdomstrinnet kan bli utvist for inntil 3 dager.  
- Pålegg om å utføre oppgaver utenfor skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 
- Nedsatt karakter i orden og oppførsel. (Gjelder for 8.-10. trinn.) 
- Midlertidig endring av opplæringssituasjon, for eksempel endre gruppetilhørighet/organisering 
- Midlertidig eller permanent bytte av skole 
- Anmeldelse av straffbare forhold 
- Erstatningsansvar 

Eleven skal alltid gis mulighet til å forklare seg og til å endre atferd. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke 
tillatt. 
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