BISS Gausel
Ordensreglement

‘Creating role models for the future’
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Ordensreglement for BISS Gausel
Formål

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter og henvender seg til skolens
elever, ansatte og foreldre. Jf. Lov om frittståande skoler, friskolelova, §§ 3 -9, 3- 10 og § 3 -3.
Andre relevante lover som regulerer skolens plikter er Lov om grunnskolen og den videregående
opplæringa, opplæringslova, eksempelvis ved § 9 A som omhandler elevens skolemiljø.

Virkeområde

Ordensreglementet skal legge til rette for at BISS oppleves som et trygt oppholdssted for elever og
ansatte. Reglementet skal informere elever, lærere og foreldre om elevens rettigheter og plikter,
skolens krav og reaksjonsmåter. Målet er å skape et positivt læringsmiljø gjennom trygghet, trivsel,
respekt, forutsigbarhet og klare grenser for elevene. Herunder ligger også et ansvar for å bevare skolens
materielle og fysiske miljø.
Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene ved skoleårets start og vil gjelde i skoletiden på
skolens område, på skoleveien og ved turer og arrangement i skolens regi. Reglementet vil til enhver tid
være tilgjengelig for elevenes foresatt på skolens hjemmeside. Skolens styre vil gjennomgå og vedta
eventuelle endringer årlig.

Elevens rettigheter og plikter
Orden og oppførsel

Elvene har krav på:
• å bli behandlet med toleranse, respekt og høflighet
• å slippe fysisk eller psykisk mobbing eller plaging på skolen, på skoleveien eller på sosiale medier
• å få ha sine eiendeler i fred
• å ikke oppleve refsing eller krenkende behandling
• å oppleve et psykososialt godt læringsmiljø med engasjerte og kvalifiserte lærere
• å bli inkludert i arbeidet med skolemiljøet
• å bli innført i skolens forventninger og ordensreglement
• å oppleve et fysisk sikkert og trygt læringsmiljø
Elevene er forpliktet til:
• å vise medelever og skolens ansatte toleranse, respekt og møte alle med høflighet
• å motarbeide mobbing og plaging på skolen, på skoleveien eller på sosiale medier
• å opptre slik at det ikke oppstår skade på andre eller andres eiendeler
• å ikke krenke medlever eller ansatte
• å ikke banne eller bruke grovt språk
• å ikke røyke eller være på virket av rusmidler
• å ikke oppføre seg voldelig eller komme med trusler
• å møte presis, ha med nødvendig utstyr, bidra til ro i timene og gjøre det arbeidet som skal utføres
• å vise ansvar for skolen eiendom og bidra til å holde orden i klasserom, ganger, toalett og skolens
øvrige inne- og uteområde
• å følge fastsatte regler og ellers opptre høflig, vennlig og ærlig
• følge skolens ordensreglement
• å ikke ha med skadelige gjenstander på skolen
• å ikke fuske eller bidra til fusk
• å ikke bruke mobiltelefon i timene såfremt ikke læreren har godkjent bruken
• Brudd på vår IT policy
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Sanksjoner og tiltak
Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak, etter samtale med eleven som får anledning til å
uttale seg:
•

muntlig melding til foresatte

•

skriftlig melding til

•

møte med foresatte

•

Bortvisning: ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd
på̊ ordensreglementet, kan elever i 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer
eller ut dagen. Elever fra 8.-10. klassetrinn kan bli utvist med inntil tre dager. Bortvisning er et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kan på klages til Fylkesmannen i Rogaland. Det er kun
rektor som kan fatte enkeltvedtak.

•

Beslaglegning av mobiletelefon, i tilfeller hvor en elev bruker mobiltelefon uten tilllatelse i
timen, har læreren rett til å be eleven om å bringe telefonen til skolens ‘mobiltelefon-hotell’ for
oppbevaring. Telefonen blir returnert ved skoledagens slutt.

•

beslaglegning av farlige gjenstander

•

Skolebytte, i ekstraordinære tilfeller kan skolen anmode en overførsel av eleven til skole i
nærområdet etter at andre prøvde, dokumenterte tiltak har mislykkes, jf. friskoleloven §3 -3.
Hjemkommunen fatter vedtaket og departementet er klageinstans.

•

Politianmeldelse, i tilfeller hvor det er rimelig mistanke om at en elev har utført en kriminell handling
vil skolen rapportere dette til politiet. Eksempler på slike handlinger kan være bruk av vold, ran,
hærverk, truende oppførsel, bruk av ulovlige rusmidler, seksuell trakassering mm.
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