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FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I 
LUND KOMMUNE

1. Hjemmel, målsetting og virkeområde 

a) Forskriften er gitt med hjemmel i opplæringslovens § 2-9 og § 2-10.
b) Målsettingen med forskriften er å sette krav til barn og unges oppførsel i skolene i 

Lund. Dette gjør vi fordi en av grunnskolens viktigste oppgaver er

- Å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter som alle 
trenger for å fungere i samfunnet vårt. God og hensynsfull oppførsel bidrar til et 
godt samarbeidsklima og dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø.

c) Dette ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Lund kommune. Den enkelte 
skole formulerer regler for samvær og oppførsel og eventuelt særskilte regler for 
refsing i samsvar med opplæringslovens § 2-9 samt § 12 -1 i forskriften til 
opplæringsloven. Skolens samværsregler og kommunens ordensreglement utgjør til 
sammen skolens ordensreglement. Den enkelte skoles ordensreglement behandles i 
samarbeidsutvalget hver vår.
Særutskrift sendes kommunalsjef for oppvekst- og kultur. Den enkelte skoles 
ordensreglement gjøres kjent for alle elever, foreldre/foresatte og ansatte.
Dette gjøres gjennom behandling i elevråd, FAU og Samarbeidsutvalg og ved 
utsendelse av informasjonsskriv til de berørte. Ordensreglementet for kommunen 
bekjentgjøres også på kommunens hjemmeside og den enkelte skoles hjemmeside.

2. Felles ordensregler 

a) Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler i 
skolens lokaler eller på skolens område. Det er heller ikke tillatt å bruke snus eller 
tobakk i skolens lokaler eller på skolens område.

b) Mobbing og annen krenkende atferd eller trusler om eller utøvelse av vold er forbudt.
c) På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å 

utøve skade.
d) Mobiltelefoner skal være avslått i undervisningstiden. Samarbeidsutvalget vedtar 

eventuelt egne regler for dette.

e) Internett brukes  i undervisningsøyemed og utenom dette kun brukes  ved tillatelse. 
Samarbeidsutvalget vedtar nærmere regler for dette.

f) Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet.

3. Disiplinære tiltak 

a) Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes.
b) Elever som bryter skolens regler for samvær og oppførsel, kan vises bort fra 

undervisningen:

 i inntil 3 dager på klassetrinnene 8 – 10

 for enkelttimer eller resten av dagen for klassetrinnene 1-7.



Rektor fatter selv vedtak. Foreldre/foresatte til elever i 1.- 7. trinn varsles og bes 
om å hente elevene.

c) Skolen ved rektor skal anmelde straffbare forhold til politiet. Skolen skal konferere 
med elevens foreldre/foresatte før forholdet anmeldes.

d) Karakter i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte 
brudd på en eller flere regler i skolens ordensreglement. 

e) Ved skade eller tilgrising på skolens eiendom vil det kunne kreves at eleven setter 
i stand, vasker eller betaler erstatning etter reglene i skadeerstatningslovens § 1-1  
og § 1-2. Kommunen kan også politianmelde skade/hærverk.

4. Saksbehandlingsregler 

a) Behandling av brudd på skolens ordensreglement følger reglene i 
opplæringslovens § 2-9 , 4.ledd og § 2-10, 2. ledd samt forvaltningslovens 
alminnelige regler om saksbehandling, om saksforberedelse ved enkeltvedtak, 
om vedtaket og om klage og omgjøring i kapittel III –VI ved enkeltvedtak.

b) Ved avgjørelse som ikke er enkeltvedtak plikter skolen å sørge for at saken er 
opplyst så godt som mulig og treffes på et forsvarlig grunnlag.

c) Eleven skal – i alvorlige tilfeller også elevens foreldre/foresatte – så vidt mulig 
varsles og gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Avgjørelsen bør alltid 
begrunnes. Begrunnelsen bør gis samtidig med underretning om vedtak. Ved 
avgjørelser av særlig betydning for eleven, bør både varsel, avgjørelse og
begrunnelse gis skriftlig.

5. Ansvar for egne effekter  

Kommunen erstatter ikke klær og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller 
stjålet i skoletiden, da eleven bringer dette med seg på eget ansvar. Skade/tap må 
eventuelt dekkes av elevens/de foresattes egen hjemforsikring.
Kommunen kan erstatte briller, høreapparat og andre nødvendige hjelpemidler som 
ved uhell blir ødelagt i skoletiden.

6. Permisjon fra den pliktige opplæringen 

a) Skoleåret har 190 dager. Ferier og fridager blir fastlagt av kommunen for hele 
skoleåret og gjort kjent for alle som er berørt av dem. Foreldre må så langt råd er 
bruke skoleruten, når de planlegger ferie sammen med barna.

b) Rektor kan innvilge permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil 2 uker pr. 
skoleår når det er forsvarlig, f. eks.

 Ved lengre reiser til foreldre og søsken som eleven ikke bor sammen med

 Ved reiser som gir positiv erfaring sosialt og kunnskapsmessig for eleven

 Når fri er nødvendig fordi familien ikke kan ta ferie i skoleferien
Begrunnet søknad sendes skolen i god tid på forhånd.

c) Kommunen har ikke anledning til å innvilge permisjon utover 2 uker pr. skoleår. 
Fravær utover dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolen.Elevens foresatte 
må legitimere at barnet får tilsvarende undervisning i annen skole eller ved 
hjemmeundervisning

  
7. Ikrafttredelse

Dette ordensreglement gjøres gjeldende fra 01. januar 2013
     


