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Ordensreglement. 
 

Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen Gran Canaria. 

Revidert og vedtatt i skolestyret 03.11.2022.  

Reglementet gjelder for skoleåret 2023-2024 

Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova § 3.9 og § 3.10. 

 

 

§ 3-9.Ordensreglement 

Kvar skole skal ha eit reglement med rettane og pliktene til elevane så langt dei 
ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden 
og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om 
korleis slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje 
innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om 
tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. 
  

  

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 plan for elevenes skolemiljø. 

Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med Privatskolelova 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 
plan for elevenes skolemiljø.   

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.» 
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Skolens nærområde er definert som området fra parkeringsplassen og opp til renseanlegget.  

 
 

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 
«Plan for elevenes skolemiljø» som er utarbeidet på bakgrunn av Privatskolelova 
§ 2.4 som henviser til Opplæringslova § 9a. 

3. Rettigheter. 
Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med Privatskolelova 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 Privatskolelova 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 Privatskolelova § 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, jfr. Forskrift til Privatskolelova § 3-4 og § 3-6. 
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Regler for orden: 
Elevene ved Den Norske Skole Gran Canaria skal: 

a) Møte presis til opplæring og avtaler. 
b) Delta aktivt i opplæringen. 
c) Møte forberedt til opplæringen. 
d) 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 kun tillatt på VGS sin terrasse. 
Elever på den videregående skolen har lov til å ta med sin mobiltelefon på skolens 
område. Mobiltelefonen kan brukes i friminuttene og fritimene, på videregående sitt 
område. Elevene skal ikke bruke mobilen i undervisningstimene, med mindre lærer 
har gitt tillatelse til dette. Elevene skal ikke bruke telefonen på en måte som kan virke 
forstyrrende for andre elever eller personale. Om telefonen brukes i timene, eller på 
upassende vis kan lærer konfiskere telefonen, som leveres tilbake ved skoledagens 
slutt. 
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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.  
 

i) 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. 

j) Ikke ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i 
skolens regi. 

k) 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. 

l) Skolemat skal kun inntas i klasserommene eller på annet anvist område. 
m) 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. 

n) Holde seg innenfor skolens område i skoletiden, unntak for vgs. 
o) Følge skolens regler angående å ta hensyn til elever med astma, allergier og 

luftveisirritasjoner, nærmere beskrevet i vedlegg 1. 

5. Tilstedeværelse. 
Privatskolelova § 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 
Privatskolelova § 3-6. 

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 Privatskolelova § 3-
38 (Grunnskolen) og § 3-44 (Videregående opplæring). 
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6. Permisjoner. 
Regler for føring av permisjon fra pliktig opplæring, reguleres av § 3-13 i Privatskolelova. 

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 § 3-44 og § 3-46 i Forskrift til 
Privatskolelova. 

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 Privatskolelova 
§3-34. 

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. 
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• 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. 
 
 
 
 
 
 

• Bortvisning. 
Bortvisning er når eleven sendes ut av opplæringen i en kort eller lengre periode. 
Privatskolelova § 3-10 gir nærmere regler for bortvisning. 
 

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. Foresatte skal varsles. 

o 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. 

o I videregående skole kan elevene vises bort fra undervisning i inntil 5 
skoledager. Jamfør Privatskolelova § 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 bli hørt muntlig av den som 

skal ta avgjørelsen Jfr. Privatskolelova § 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. 
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• 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: 
Ark for signering på mottatt info ved skolestart. 
 
ELEVPC VED DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA 

 

1. GENERELT 
Elever i grunnskolen får elevPC til gratis disposisjon i undervisningen. Fra 5. klasse til 10. 
klasse får man tildelt en personlig pc, merket med elevens navn. 

Elever i videregående leier pc. 

1.1 Leieforhold 
Leie-/låneforholdet mellom Den Norske Skole Gran Canaria og eleven er regulert i dette 
reglementet. Avtaleperioden er fra skolestart til skoleslutt. PC-en må personlig leveres tilbake 
før siste skoledag. 

Det er ikke tillatt å benytte egen privat eiet pc/nettbrett i undervisningen ved skolen. Unntaket 
er bruk av utkjøpt elevPC fra en videregående skole i Norge, som passer inn i skolens 
system for automatisk installasjon. 

Det er ikke tillatt å benytte egen privat eiet pc/mac/nettbrett i undervisningen ved skolen. 

2. EIENDOMSRETT/BRUKSRETT 
Datautstyret som omfattes av dette reglementet er skolens eiendom så lenge eleven er elev 
ved skolen. Eleven får kun en bruksrett til datautstyret i leieperioden. 

For elever i grunnskolen, er det ikke lov å ta med pc hjem. 

3. BRUK OG VEDLIKEHOLD 
Datautstyret skal i skoletida kun brukes til normal bruk i henhold til elevens opplæring og i 
samsvar med dette reglementet.  

Straffbar bruk av utstyret vil bli politianmeldt. 

3.1 Elevens Plikter 
Eleven skal behandle utstyret med forsiktighet. Eleven skal påse at PC-en til enhver tid er 
forsvarlig sikret mot skade og tyveri.  

Videregående elever vil på skolen kunne få tilgang til eget låsbart skap som skal benyttes til 
oppbevaring av PC-en når dette ikke er i bruk på skolen. 

Grunnskoleelever skal oppbevare PC-er i egne skap i klasserommet. Lader skal ligge 
sammen med elevens bøker, i egen plastskuffe. 

Når videregående elever frakter datautstyret til og fra skolen skal dette oppbevares i 
veske/ryggsekk som gir god beskyttelse. Dersom det oppstår skade på datautstyret under 
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frakt og dette ikke er forsvarlig emballert (ryggsekk og i utlevert beskyttelsestrekk eller 
tilsvarende), vil dette bli å betrakte som uaktsomhet fra elevens side (Jf. punkt 5). 

For øvrig gjelder: 

Det gis ikke administratorrettigheter til PC-en så lenge denne er å betrakte som skolene 
eiendom. 

Skolen - ved IKT-avdeling - har administrator-rettigheter til PC-en, bl.a. for teknisk 
oppdatering, reparasjoner, osv. 

Eleven har ikke rett til å laste ned skadelig eller ulovlig programvare, eller foreta endringer i 
eller kopiere installert programvare. 

Eleven har i leieperioden ikke adgang til å installere annen programvare på PC-en uten 
spesiell tillatelse fra skolen. 

Eleven har ikke rett til å låne ut eller på annen måte stille til disposisjon datautstyret eller 
programvaren til andre. 

Eleven er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av sine data. 

Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre og lignende som tjener til identifikasjon av datautstyret, 
må ikke fjernes. 

Det er ikke tillatt å sette på klistremerker o.l. på pc/nettbrett så lenge den er skolens 
eiendom. 

4. TILBAKELEVERING/OVERTAGELSE M.M. 
Jamfør punkt 1i avtalen, er leieforholdet fra skolestart til skoleslutt. PC-en må leveres tilbake 
før siste skoledag. 

4.1 Overtagelse (kun for videregående elever) 
Elever som har betalt leie til Den Norske Skole Gran Canaria i tre år kan beholde PC-en som 
sin eiendom etter Kunnskapsdepartementets regler (se punkt 6 – Betaling).  

Før overtagelse av PC-en etter tre års skolegang skal eleven levere PC-en inn til IT- 
avdelingen på skolen for reinstallasjon samt sletting av all programvare som er knyttet til 
undervisningen (eks.vis: Microsoft Office, Matematikkprogram, Adobe-program, ordbøker 
m.m.). Eleven gis alle rettigheter på PC-en. 

PC-en installeres med den versjon av Microsoft Windows operativsystem som fulgte med 

PC-en da den ble anskaffet av skolen. 

5. TAP ELLER SKADE 
Ved tap eller skade på datautstyret, skal skolen underrettes umiddelbart. Eget skadeskjema 
skal fylles ut. Tap eller skade som forhindrer eleven i å benytte datautstyret, fritar ikke for 
betaling i henhold til denne avtalen. 

Ved tap eller skade skal det betales en egenandel. Egenandel vil variere etter skadens 
omfang: 

Egenandeler er pt: 

Kr. 300: 
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o Mistet lader / ødelagt lader med synlige skader 
o Liten skade på kabinett 
o Nytt tastatur 

Kr: 1000: 

o Større skade på kabinett 
o Knust skjerm 
o Vannskade o.l. 

Egenandelsatsene vil kunne bli justert i tråd med prisstigningen for pc-utstyr til skolen. 

Eleven vil bli belastet for egenandeler av skolen. Dersom PC-en ikke kan repareres av 
skolens IT-ansvarlige må eleven betale for reparasjonen i sin helhet. 

Tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra elevens side belastes eleven fullt ut. Det samme 
gjelder ved tyveri og forsøk på å reparere PC-en selv, misbruk, mystiske forsvinninger og 
handlinger gjort med overlegg.  

Dersom eleven får utlevert utlåns-pc ved eventuell reparasjon o.l. av egen maskin, skal 
utlånsmaskinen leveres tilbake til IKT-avdelingen ved skolen innen utløpsfristen (frist oppgis 
av skolen ved utlån). Dersom ikke lånt utstyr leveres tilbake innen fristens utløp, vil det 
medføre krav om betaling fra skolens side. 

6. BETALING 
Ved manglende betaling etter purring vil kravet bli oversendt til inkasso. 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. 

Skolen kan overdra retten til innkreving av betaling til en annen part. 

6.1 Grunnskoleelever – betaling av egenandeler / Tap-skade 
Grunnskoleelever får elev-PC til gratis disposisjon i undervisningen. Ved betaling av 
egenandeler / tap-skade er betalingsfrist 14 dager. Ved manglende betaling ved fristens 
utløp gis en purring. Ved purring vil det påløpe et purregebyr. 

6.2 Videregående elever 
Leiekostnader for datautstyret er tilsvarende den til enhver tid gjeldende sum for minste ikke 

behovsprøvde stipend pr. år jf. Forskrift F13-07 m/vedlegg. Skolen skal fakturere eleven pr. 
skoleår. Betalingsfrist er 14 dager. Ved manglende betaling ved fristens utløp gis en purring. 
Ved purring vil det påløpe et purregebyr.  

7. ANNET 
Brudd på reglene i datakontrakt, uakseptabel atferd på skolens nettverk, web-områder og 
liknende, vil bli vurdert på samme måte som uakseptabel atferd ellers på skolen.” Innbrudd” 
på skolens nettverk, web-områder og servere blir vurdert på samme måte som innbrudd i 
skolens fysiske bygninger. Dersom bestemmelsene gitt i dette reglementet brytes, iverksetter 
Den Norske Skole Gran Canaria tiltak i henhold til ordensreglement. Bruker kan utestenges 
fra skolens utstyr og tilgang til eget brukerområde. Ved alvorlige tilfeller kan erstatning og 
politianmeldelse bli aktuelt. 

Bruk av nettverket overvåkes. Loggingen skjer for å ivareta sikkerheten på systemet. Brukes 
IKT-ressurser i strid med dette reglementet og datakontrakt, vil tiltak for å hindre misbruk bli 
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iverksatt, eventuelt vil bruker bli utestengt fra nettverket. Bruker vil kunne få tilgang igjen etter 
godkjenning av IT-ansvarlig.  

Bilder av en eller flere personer kan bare legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke 
fra den/de det gjelder eller i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c. Bruker er 
personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte 
fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse.  

 

 

7.1 Oppsigelse 
Skolen har rett til å avslutte låne-/leieforholdet umiddelbart dersom eleven vesentlig 
misligholder reglement. I tillegg har skolen rett til å iverksette tiltak som skolen anser som 
relevante i henhold til reglementet. 

7.2 Leieperiodens varighet 
Leie/lån av elevPC gjelder fra skolestart til skoleslutt. 

Eleven vil ikke får utlevert PC før skolen har mottatt datakontrakt i underskrevet stand. 

8. Ansvarsfraskrivelse 
Den Norske Skole Gran Canaria er ikke ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre 
tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester. Skolen har ikke under noen 
omstendigheter ansvar for privat IKT-utstyr. 

Datakontrakt 

Hver elev får bruker-ID til skolens datasystemer, til iSkole. Data lagret på dette området er 
eleven selv ansvarlig for. Du må selv ta sikkerhetskopi. Brukernavn og passord er privat, og 
skal ikke gis videre til andre. 
 
Informasjon om og regler for bruk av skolens IT-utstyr 
1. Det er ulovlig å logge seg inn på andres brukerområder eller e-post.  
2. Det er ulovlig å laste ned pornografisk, rasistisk eller støtende materiale. Det skal heller 

ikke lastes ned eller skrives ut bilder og annet som ikke har relevans for skolearbeidet.  
3. Online-spill uten faglig tilknytning er ikke tillatt. Nettsteder som misbrukes kan avstenges 

av IKT-ansvarlig.  
4. Tilbud om å låne USB-penner gis til ungdomsskoleelevene. Disse skal leveres tilbake når 

eleven slutter på skolen.  
5. Det er egenandeler ved tap eller skade på datautstyret (se detaljer i «Elevpc ved 

DNSGC») 
 

Avtale om gratis utlån av læremidler 

Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, 
straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.  

Med tilfredsstillende forfatning menes:  
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• Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene.  
• Bøkene skal ikke mangle strekkode, sider, ha vannskade, være tilgriset eller på 

annen måte ha mer enn normal slitasje.  
 

For å forhindre forbytting av læremidlene anbefaler vi at du navner læremidlene.  

Brudd på disse reglene vil påføre eleven/foresatte erstatningskrav tilsvarende innkjøp av nytt 
læremiddel.  

Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte til umyndige elever etter underskrift.  

Informasjon til elever, foresatte og ansatte vedrørende allergi 

 

Helsedirektoratet utarbeidet i 2017 nye retningslinjer, en anbefalt veileder for håndtering av 
nøtteallergi, og andre mulige allergener i skolen. 

Hovedregelen er at det ikke skal innføres forbud av visse matvarer i skolen, med mindre 
spesialist mener det er helt nødvendig. 

Vår skole implementerer de nye retningslinjene fra og med skoleåret 2018 - 2019. 

Hittil har ikke skolene hatt klare retningslinjer eller anbefalinger å forholde seg til – og det har 
derfor oppstått svært ulik praksis. 

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har vært med på å utforme de nye retningslinjene. 

De er basert på faglig konsensus fra et samlet fagmiljø, og på erfaringer fra praksis i 
kommune helsetjenesten. 

Dette er helt i tråd med erfaringer som er gjort på området, der for eksempel foreldre har 
reagert på at alle elever skal holde seg unna nøtter på grunn av en elev. 

For elever som har andre typer matallergier kan nøtter være et verdifullt tilskudd til kosten. 

Erfaringer som er gjort vedrørende forbud av visse matvarer, mener fagmiljøet har vært en 
for lettvint løsning. Forbudslinjen gir mer en falsk trygghet. 

Det er ikke mulig å helgardere seg mot hva alle elever har i matpakken i forhold til at alt er 
trygt å spise. 

Foresatte oppfordres derfor av samme fagmiljø til å lære egne barn å håndtere sin allergi, og 
at hver enkelt skole tar sitt ansvar der det foreligger alvorlig allergi. Skolen må sette seg 
ordentlig inn den enkelte allergi, hva den går ut på, og vil da ha mulighet for å gi tidlig hjelp 
hvis uhellet er ute. 

Foresatte må gi nødvendig informasjon så tidlig som mulig, gjerne før skolestart. 

Det må foreligge erklæring fra spesialist i allergi- og lungesykdommer. 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for en trygg og smidig håndtering av 
allergi hos barn og ungdom i skolesammenheng. 

Skolen vil sørge for konkrete tiltak dersom det er alvorlig allergi hos en elev. 

Opplæring av ansatte, også ved akutte alvorlige allergiske reaksjoner vil da bli ivaretatt. 
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Faglige anbefalte nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen er: 

«Matpakker, og mat som tilbys bør følge nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i 
skolen. 

Måltider som tilbys bør være ernæringsmessig fullverdige og bygge på Helsedirektoratets 
kostråd. 

Det bør brukes brød- og kornprodukter med mye fiber og fullkorn og lite fett, sukker og salt. 

Pålegg bør være variert og alltid inkludere kjøtt eller fiskepålegg og grønnsaker». 

 

Vedlegg: Informasjon til skolen ved skolestart. 
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INFORMASJON TIL SKOLEN VED SKOLESTART 
(Leveres skolen snarest. Husk å gi skolen beskjed ved eventuell ny kontaktinformasjon) 

Elevens navn:___________________________________________________Klasse:_______ 

Adresse på øya:_____________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-post:____________________________ 

Foresatte og elever på ungdomstrinnet og VGS under 18 år, skal ha varselbrev dersom eleven 
står i fare for «ikke vurderingsgrunnlag» i fag, eller ved fare for nedsatt orden og- /eller 
adferdskarakter, jf Forskrift til opplæringslova § 3-7 og § 20-4. 

Forelder 1: _________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-post: ________________________ 

□JA, jeg godtar e-varselbrev.        □NEI, jeg godtar ikke e-varsling og ber om å få brevet 

tilsendt pr post.  

Dato: ___________   Signatur: _____________________________ 

Forelder 2: _________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-post:____________________________ 

□JA, jeg godtar e-varselbrev.        □NEI, jeg godtar ikke e-varsling og ber om å få brevet 

tilsendt pr post.  

Dato: ___________   Signatur: _____________________________ 

□Forelder 2 uten foreldrerett. Det må legges ved dokumentasjon.  

 
Kontaktperson i tillegg til foresatte (som kan kontaktes om vi ikke får tak i foresatte, for 
eksempel, ved en elevulykke): _________________________________________________ 
 
Telefonnr.:_____________Mobilnr:_____________Email:___________________________ 
 

□Vi har lagt ved kopi av pass for foresatte. Dette er et krav i Spania. 
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SAMTYKKE OG INFORMASJON FRA FORESATTE  
Vi forutsetter at elevene deltar på obligatoriske ekskursjoner/aktiviteter som skolen/klassen 
arrangerer. 

Det oppfordres derfor til at foresatte opplyser om forhold ved barnets helse som personalet 
bør ta særskilt hensyn til. Det er kun helseopplysninger som krever at skolen må gjøre en 
tilrettelegging, som er nødvendig her. Det er bare de ansatte med tjenstlige behov som får 
tilgang til opplysningene. Legeerklæring må legges ved.  

 

Sykdom: 

 

 

Allergi: 

 

I løpet av skoleåret kan det oppstå situasjoner i skoletiden hvor elevene bør ha foreldrenes 
uttalte samtykke for å kunne delta. 

 

Dette gjelder (sett strek over punkter dere ønsker å reservere dere mot): 

      ●    Alle ekskursjoner og aktiviteter skolen arrangerer. 

• Å bade i badebasseng utenom obligatorisk svømmeopplæring (med godkjent 
livredder og tilsyn) 

• Å bade i sjøen (med godkjent livredder og tilsyn) 
• Å være med på fotografering og video-opptak i skolesammenheng 
• At bilder hvor eleven er med, legges ut på skolens hjemmeside, Facebook og 

Instagram 
• Å være med på bilder/video og/eller intervjuer for bruk i avis/ukeblad/radio/TV 
• Å være med på bilder/video tatt av eksterne aktører til kommersielt bruk. 

 

Vi gir vårt samtykke til at _______________________________________ i klasse ______ 

      (elevs navn) 

kan delta på de ovenfornevnte aktiviteter/situasjoner.  

________________        _______________________________________________ 

dato                                  signatur foresatte 
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Ark for signering på mottatt informasjon ved skolestart VGS 

 

Jeg bekrefter herved å ha lest og gjennomdrøftet følgende dokumenter: 

- Ordensreglement med tilhørende dokumenter for lån av PC og 
læremidler, samt datakontrakt og allergiinformasjon 
 

- Plan for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø ved Den Norske Skole 
Gran Canaria 
 

- Informasjon om klima 
 

- Informasjon fra sykepleier 
 

- Rett til enkeltvedtak 
 

- Informasjon om behandling av personopplysninger 
 

- Viktig informasjon på slutten av skoleåret 
 

- Ny særskilt utsatt eksamen 
 

- Informasjon om offentliggjøring av standpunktkarakterer, samt klagerett 
 

Elev:______________________________Signatur:___________ 

 

 Foresatt 
1:_________________________________Signatur:_________________   

 

Foresatt 
2:_________________________________Signatur:_________________   
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