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ORDENSREGLEMENT 

ROM SKOLE, ASKIM KOMMUNE 

 

Opplæringslova § 9a – 1: Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  

 

A. Elevene skal:  

1. Vise hensyn og respekt for andre 
2. Rette seg etter voksnes avgjørelser 
3. Rette seg etter anvisning fra elevvaktene 
4. Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen 
5. Møte presis til timer og avtaler 
6. Gjøre skolearbeidet til avtalt tid 
7. Holde god orden (Alle trinn/grupper skal sørge for å holde 

orden i klasserommet, i gangen og på uteområdet utenfor 
egen inngang) 

8. Holde skolens område rent og ryddig 
9. Bevege seg til fots på skolens område 
10. Oppholde seg på skolens område i skoletida når ikke 

11. annet er avtalt 
12. Ha tillatelse fra kontaktlærer når de skal forlate skolens 

område i løpet av skoledagen 
13. Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne 
14. Stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell 
15. Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med 

verdisaker på skolen. 
16. Benytte hjelm når de sykler til/fra skolen og i skoletiden 

 

Rom skole anbefaler ikke at elever sykler til og fra skolen, 
før de er trygge i trafikken.  
Rom skole vil at alle elever skal benytte hjelm hvis de sykler 
til og fra skolen. 
 
 
 
B. Elevene skal ikke:  

 
1. Banne, bruke krenkende språk, slåss eller forstyrre andres 

lek 
2. Komme med rasistiske utsagn og/eller utføre rasistiske 

handlinger 
3. Mobbe 
4. Seksuelt trakassere noen 
5. Sjikanere på grunn av religion eller livssyn 
6. Kaste snøball eller dynke medelever 
7. Ha med eller bruke godteri og brus i skoletiden uten etter 

avtale med lærer 
8. Bruke datamaskiner utenom undervisningen eller i friminutt 

uten etter avtale med lærer 
9. Ta med på skolen utstyr som kan eller har til hensikt å skade 

andre  
10. Ta med eller bruke tobakk og rusmidler 
11. Være borte fra skolen uten gyldig grunn 
12. Benytte mobiltelefon, DS, MP3 spiller, iPad og iPod i 

skoletiden. Har de dette med, må de ligge avslått i sekken til 
skoledagens slutt. 







Tiltak ved brudd på ordensreglene – sanksjoner 

 
Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler 

som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal få 
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si sin mening og bli hørt. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å 

gjøre opp for seg.  

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres 

etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.  

Rom skole vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på 

ordensreglene: 

- Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens 

eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne 
tagging o.l.)  

- Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse 
med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte 
oppgaver 

- Innesitting i friminutt. 
- Gjensitting etter skoletid (Foresatte skal informeres) 
- Inndragelse av mobiltelefon, DS, MP3 spiller, iPad og iPod kan 

hentes ved skoledagens slutt i skolens resepsjon.  
- Beslag av ulovlige gjenstander (Kan oversendes til politiet) 
- Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer 
- Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor 
- Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av 

timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse (myndigheten 
kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)  

- Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors 
avgjørelse 

- Midlertidig eller permanent klassebytte  
- Midlertidig eller permanent skolebytte  
- Anmeldelse av ulovlige forhold 
- SLT-koordinator/Politi kan bli varslet 
- Erstatning av ødelagte bøker eller annet som kommunen/skolen 

eier for inntil kr. 5.000,- 
 

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov 
eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre 
sanksjoner av mindre inngripende art ilegges.  

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.  

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende 
overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.  

Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til 
fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter 
seg selv eller andre. 
 
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av 
enkelte medlemmer av gruppen. 
Tiltak ved mobbing er beskrevet i skolens handlingsplan mot 
mobbing (ZERO-planen). 
 
Ved hærverk vil eleven og/eller foresatte bli holdt 
erstatningsansvarlige for skadene. 
 
Det vises også til overordnet dokument: Fellesregler for 
ordensreglement i Askimskolen. Ordensreglement for Rom skole og 
Fellesregler for ordensreglement i Askimskolen er tilgjengelig for 
alle på skolens hjemmeside: www.romskole.no.  
 

Ordensreglementet gjelder også på skolevei så langt den enkelte 

skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.   

Vedtatt av Skolemiljøutvalget ved Rom skole 23. august 2010  
(sist endret: 12.11.2012; sist revidert: 15.08.2014) 
 
Revidert og vedtatt av Skolemiljøutvalget ved Rom skole, oktober 2015.  
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