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Ordensreglement.
Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen Gran Canaria.
Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017
Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018.
Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova § 3.9 og § 3.10.

§ 3-9.Ordensreglement og liknande
«Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter 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.
Reglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Fysisk refsing eller anna krenkjande
behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising
eller tap av rettar, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta
avgjerda.»

1.Formål.
Ordensreglementet ved Den Norske Skole Gran Canaria skal fremme samarbeid, trivsel,
respekt og medansvar. Skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig
utvikling. Den Norske Skole Gran Canaria skal være et sted der alle skal få mulighet til å
prestere, bidra og trives, jamfør skolens psykososiale handlingsplan.
Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med Friskolelova og Opplæringslova med
forskrifter og gjeldende styringsdokumenter.

2. Virkeområde.
Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke
fravikes.
Skolen plikter å gjøre ansatte, elever og foresatte kjent med ordensreglementet og skolens
psykososiale handlingsplan.
Ordensreglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på
skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Ordensreglementet gjelder også i det digitale rom
på skolens intranett, undervisningssystemer, SMS o.l. i skoletiden, jamfør kap. 3 og kap 7 i
«Elevpc ved Den Norske Skole Gran Canaria.»
Skolens nærområde er definert som området fra parkeringsplassen og opp til renseanlegget.
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1. Ordensreglementet beskriver ønsket adferd, uønsket adferd, vurderingskriterier i
orden og adferd for ungdomstrinnet og videregående skole, sanksjoner og andre
virkemidler ved brudd på reglementet samt framgangsmåte ved behandling av
saker.

2. Ordensreglementet må ses i sammenheng med dokumentene «ElevPC ved Den
Norske Skole Gran Canaria», «Datakontrakt», «Avtale om gratis utlån av
læremidler» «Informasjon om allergi» som er vedlagt ordensreglementet, og
«Psykososial handlingsplan». Skolens psykososiale handlingsplan er utarbeidet
på bakgrunn av Friskolelova § 2.4 som henviser til Opplæringslova § 9a.

3. Rettigheter.
Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med Friskolelova og Opplæringslova med
forskrifter og gjeldende styringsdokumenter.
Opplæringslova § 9.a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og
gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen
skal legge til rette for elevmedvirkning etter Friskolelova og Opplæringslova med forskrifter.
Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og
støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette innenfor
rammen av skolens godkjenning.

4. Orden og adferd.
Elevene ved Den Norske Skole Gran Canaria skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et
godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og
høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i
samfunnet for øvrig.
Elevene skal følge anvisninger fra alle skolens ansatte.
Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering
eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller
adferd, jamfør Forskrift til Friskolelova § 3-7. (gjelder ungdomstrinn og videregående skole)
Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med
ordensreglementet, jf.Forskrift til Friskolelova § 3-5 og § 3-7.
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Regler for orden:
Elevene ved Den Norske Skole Gran Canaria skal:
a)
b)
c)
d)

Møte presis til opplæring og avtaler.
Delta aktivt i opplæringen.
Møte forberedt til opplæringen.
Utføre skolearbeid til fastsatt tid. Dersom dette ikke kan overholdes, plikter eleven å
ta kontakt med faglærer så raskt som mulig.
e) Møte til opplæring med nødvendig materiell og utstyr.
f) Holde orden på skolens og eget materiell og utstyr.
g) Følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves
for faget, eller som blir pålagt av myndigheter eller skolen.
h) Holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens
inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår.
i) Møte til obligatorisk opplæring. Ved fravær gis melding til skolen.

Regler for adferd:
Elevene ved Den Norske Skole Gran Canaria skal:

a) Bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever, ansatte og andre som de
møter i og utenfor opplæringen.
b) Behandle skolen og andres eiendom, undervisningsmateriell, gratis læremidler og
annet utstyr forsvarlig og med respekt jfr. vedleggene «ElevPC ved Den Norske Skole
Gran Canaria», «Datakontrakt» og «Avtale om gratis utlån av læremidler»
c) Ikke benytte grovt, nedsettende og diskriminerende språkbruk.
d) Rette seg etter allment aksepterte adferdsnormer og ta ansvar for at disse blir fulgt.
Unngå:
1. Utestenging av andre ved for eksempel ved bruk av avvisende kroppsspråk.
2. Vold
3. Krenkende eller truende adferd
4. Krenkende ord og/ eller handlinger skriftlig, verbalt og gjennom digitale
medier.
e) Rette seg etter beskjeder fra alle skolens ansatte.
f) Ikke laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller
ulovlig materiale.
g) For videregående:
Privat elektronisk utstyr, herunder mobiltelefon er ikke tillatt på skoles område i
skoletiden. Dersom eleven likevel ønsker å ta denne med seg, skal denne
oppbevares i låst elevskap på eget ansvar. Dersom lærer autoriserer for bruk av slikt
utstyr, kan dette bringes til undervisningen.»
h) For grunnskolen:
Privat elektronisk utstyr, herunder mobiltelefon, skal alltid være avslått i løpet av
skoledagen. Utstyret skal leveres lærer ved skoledagens start, blir låst inn i skap, og
levert tilbake ved skoledagens slutt.
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På skolens område, nærområde og på aktiviteter i skolens regi, skal man ikke bruke,
besitte, ha befatning med eller være påvirket av tobakksprodukter, rusmidler eller
dopingmidler.
Ikke ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i
skolens regi.
Sette sykkel, skateboard og lignende utstyr ved øvre port ved oppstart av
skoledagen, og hente dette ut først ved skoledagens slutt. Rullesko tillates ikke i
skoletiden.
Skolemat skal kun inntas i klasserommene eller på annet anvist område.
Kun ved spesielle anledninger, og etter avtale med lærer, ha mulighet til å medbringe
søtsaker, godteri, brus, energidrikker ol. Unntak er vgs som kan konsumere dette på
anvist område, terrasse øvre etasje. Dette skal ikke transporteres synlig gjennom
grunnskolens område.
Holde seg innenfor skolens område i skoletiden, unntak for vgs.
Følge skolens regler angående å ta hensyn til elever med astma, allergier og
luftveisirritasjoner, nærmere beskrevet i vedlegg 1.

5. Tilstedeværelse.
Friskolelova § 3-2 og § 3-3 gir bestemmelser for rett og plikt til grunnskoleopplæring, samt
rett til videregående opplæring for ungdom.

Ved Den Norske Skole Gran Canaria legges dette til grunn for tilstedeværelse:

Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring.
Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig, senest innen tre dager. Fravær
føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Forsentkomming
inntil 15.minutter gir ordensanmerkning, etter dette føres timefravær.
Gjentatt ugyldig fravær er brudd på skolens ordensreglement og skal tillegges vekt når
ordenskarakterer fastsettes. Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger, jamfør Forskrift til
Friskolelova § 3-5.
Elevens foresatte har innsyn i elevens tilstedeværelse, fravær og forsentkomming via iSkole.
Dersom fraværet nærmer seg grense for ikke å få karakter i enkeltfag, vil foresatte få tilsendt
varsel for elevere under 18 år.
Faglærer plikter å kartlegger årsaker til fravær samt varsle dersom det nærmer grensen for
ikke å få karakter.
Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i Forskrift til Friskolelova § 3-40
(Grunnskolen) og § 3-42 (Videregående opplæring).
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6. Permisjoner.
Regler for føring av permisjon fra pliktig opplæring, reguleres av § 3-13 i Friskolelova.
Permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen kan innvilges i inntil 10 skoledager, dersom
dette er forsvarlig. Eget søknadsskjema benyttes og sendes/ leveres rektor. Søknadsskjema
finnes på skolens hjemmeside samt i skolens resepsjon.
Elever ved Den Norske Skole Gran Canaria som er borte fra pliktig opplæring lengre enn
innvilget permisjon på inntil 10 skoledager, vil bli skrevet ut av skolen dersom dette ikke
skyldes dokumentert sykdom.
Søknadsskjema for at fravær inntil 10 skoledager ikke skal føres på elevens vitnemål, finnes
på skolens hjemmeside og i skolens resepsjon jamfør § 3-40 og § 3-46 i Forskrift til
Friskolelova.

7. IKT-ressurser.
For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement «Elevpc ved Den Norske Skole Gran
Canaria» og «Datakontrakt», i tillegg til skolens ordensreglementet.

8. Fusk og plagiat.
Fusk og/ eller plagiat eller forsøk på dette til eksamen, er regulert i Forskrift til Friskolelova
§3-35.
Denne forskriften vil regulere skolens praksis i alle vurderingssituasjoner.







Bruk av ikke tillatte hjelpemidler anses som fusk.
Uautorisert kommunikasjon eller kontakt med andre ansees som fusk.
Å skrive av andres arbeid og levere det som eget produkt, ansees som plagiat.
Plagiat blir vurdert til lav måloppnåelse.
Fusk eller forsøk på fusk betraktes som uærlighet, et tillitsbrudd og brudd på
gjeldende reglement og krav til elevens atferd. Karakteren på den
prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert. Konsekvensen av dette blir svekket
vurderingsgrunnlag.
Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med innlevering, prøver
og eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende. Fusk eller
forsøk på fusk kan alene føre til nedsatt karakter i atferd.
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9. Brudd på ordensreglementet.
Brudd på ordensreglementet kan, foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at
skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år.
Følgende sanksjoner kan benyttes som refsingstiltak ved brudd på
ordensreglementet:
Det er bare den/de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan få
sanksjoner. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.






Påtale eller anmerkning fra skolens ansatte.
Påtale fra skolens ledelse.
Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
Nedsettelse av karakter i orden/ adferd.
Utelukking fra klasse/gruppe resten av timen

Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende
særskilte refsingstiltak benyttes:


Inndraging av gjenstander
Våpen og ulovlige rusmidler inndras, overlates og anmeldes til politiet.
Tobakks- og alkoholholdige varer inndras av skolen, og når dette gjelder umyndige
elever, vil foresatte varsles og få utlevert varene.
Mobiltelefoner og lignende utstyr inndras av skolen og utleveres til eleven ved
skoledagens slutt.



Begrenset adgang.
Begrenset adgang til skolens datautstyr/nettverk og gratis læremidler ved brudd på
skolens «Datakontrakt» og «Elevpc ved den Norske Skole Gran Canaria.»



Erstatning/ oppretting av skade.
Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eller medelevers eiendom, kan det
kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler
erstatning etter erstatningsrettens regler jf Skadeerstatningslova § 1-2. Se skolens
«Datakontrakt», « Avtale om gratis utlån av læremidler» og «Elevpc ved Den Norske
Skole Gran Canaria» for detaljer om erstatning.



Straffbare forhold.
Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område, på skoleveien og ved
aktiviteter i regi av skolen, meldes til politiet ved rektor.
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Bortvisning.
Bortvisning er når eleven sendes ut av opplæringen i en kort eller lengre periode.
Friskolelova § 3-10 gir nærmere regler for bortvisning.
o

o

o

Lærer for elever 1.-7-klasse kan vise bort elever fra egen undervisningen i
enkeltøkt begrenset til 2 timer. Enkeltvedtak for utvisning resten av
skoledagen skal fattes av rektor.
Elever 8.-10. klasse kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager. Lærer
for elever 8.-10-klasse kan vise bort elever fra egen undervisning i enkeltøkt
begrenset til 2 timer. Enkeltvedtak for utvisning resten av skoledagen og inntil
3 dager skal fattes av rektor.
I videregående skole kan elevene vises bort fra undervisning i inntil 5
skoledager. Jamfør Friskolelova § 3-10. Lærer for elever på vgs kan vise bort
elever fra egen undervisningen i enkeltøkt begrenset til 2 timer. Enkeltvedtak
for utvisning resten av skoledagen og inntil 5 dager skal fattes av rektor

Rektor fatter enkeltvedtak utover 2 timer med begrunnelse og informasjon om klagerett.
Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å
overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye
refsingstiltak.

10. Saksbehandling ved refsingstiltak.


Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg
muntlig for den som skal ta avgjørelsen Jfr. Friskolelova § 3-9 og § 3-10.



Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning
eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller
refsingstiltak.



Ved særskilte refsingstiltak skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges.
Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i
samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven.



Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere
fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter.



Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er
avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at
gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven § 42

Vedlegg:
«ElevPC ved Den Norske Skole Gran Canaria»
«Datakontrakt»
«Avtale om gratis utlån av læremidler»
«Informasjon om allergi»

