
 
 

ORDENSREGLEMENT  
Vedtatt av Styret 05.12.2018 

 

FORMÅL 

Steinerskolen i Bærum vil være en trygg og god arbeidsplass for barn og voksne. 

Vi vil vise hverandre respekt og ha en god omgangsform. 

Ordensreglementet gjelder på skolens område, i nærområdet og ved turer, i undervisningen og ved 
andre arrangement i skolens regi. 

 

Regler for orden og oppførsel 

1. Språkbruken skal avspeile respekt og toleranse overfor hverandre. Truende, grov eller støtende 
språkbruk skal ikke forekomme. 

2. Skolen aksepterer ikke mobbing, vold eller krenkende adferd mot medelever eller lærere. 

3. Elever skal møte presis til timene og medbringe nødvendige skolesaker. 

4. Det skal utvises forsiktighet og omtanke med skolens innredning, møbler og utstyr. 

5. I skoletiden skal mobiltelefon, musikkspillere og lignende være avslått, og ligge i «mobilhotell». 

6. Elever må ikke være borte fra skolen uten gyldig grunn. Det må leveres skriftlig melding fra 
foresatte første dag etter hvert fravær. Alt fravær registreres. 

7. Elevene skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletiden. Eleven kan forlate skoleområdet 
når dette er avtalt med foreldre. (Skolens forsikring dekker ikke elever utenfor skoleområdet i 
skoletiden uten tilsyn). 

8. Elevene skal holde orden på sine klær og skolesaker og plikter å plassere avfall på dertil egnet 
sted. Skolen gjennomfører kildesortering av avfall. 

9. Bruk eller besittelse av våpen, tobakk, rusmidler eller fyrverkeri er ikke tillatt.  

10. Besøk til skolen og klassene av andre enn skolens ansatte, skal avtales med lærer og skolens 
administrasjon.   

11. Lærere har i skoletiden ansvar for elevenes læringsmiljø, sikkerhet og trivsel. Elever skal derfor 
alltid forholde seg til pålegg og begrensninger som lærere setter for den enkelte situasjon. Dette 
gjelder både i timer og friminutt. 

12. Innenfor rammene av dette ordensreglement, kan skolen og klasselærerne avtale «trivselsregler» 
for en del praktiske forhold. Disse kan f. eks gjelde bruk av sko, klær og leker, spising og lignende.  

 

Reaksjoner ved brudd på ordensreglene 

Skadeverk på skolens lokaler og utstyr skal erstattes av foresatte (skadeerstatningsloven § 1-2). 
Eleven skal så vidt mulig delta i utbedringsarbeidet. Eleven kan gis oppførselsanmerkning*. 



 

 

 

 

Ulovlig besittelser i henhold til pkt 9, konfiskeres og må hentes av foresatte. Eleven kan gis 
oppførselsanmerkning*. 

Ved brudd på reglene, skal eleven konfronteres med forholdet og selv reflektere over sine handlinger. 
Det gis anmerkning til orden eller oppførsel. Flere anmerkninger kan synes i vurderingen. Eleven og 
foresatte skal varsles når dette er aktuelt og eleven skal ha en mulighet til å endre på forholdet. 

Ved gjentatte brudd på reglene skal foresatte varsles og det skal ved behov avholdes et møte på skolen 
med foreldrene og eleven. Læreren kan bortvise en elev for resten av en time eller økt. 

Ved grove eller gjentatte brudd på reglene, kan daglig leder bortvise eleven for resten av dagen (1.-7. 
trinn) eller inntil 3 dager (8.-10. trinn) (ref. friskolelova § 3-10). Skriftlig advarsel skal gis ved et slikt 
tilfelle. 

* Anmerkninger kan gis fra 7. trinn. 

 

Prosedyrer ved saksbehandling 

A. Anmerkninger til orden og oppførsel registreres fortløpende av den enkelte lærer. Klasselærer 
holder oppsyn med status for elevene, slik at nødvendige reaksjoner blir fulgt opp. 

B. En elev som er bortvist fra en time, skal ha tilsyn av voksen. Bortvisning for resten av en 
skoledag kan skje etter at foresatte er varslet og kan ta over ansvaret for eleven. Dersom det 
vurderes bortvisning over flere dager, skal foresatte orienteres grundig om saken. 

C. Beslutning om bortvisning (dager) er enkeltvedtak i henhold til dette reglement og 
forvaltningsloven, den skal bekreftes skriftlig og foresatte skal gjøres kjent med sin klagerett. 


