Ordensreglement for grunnskolen i
Modum kommune
1. Grunnlag
Opplæringslovens § 2-9 fastslår at skolen skal ha et ordensreglement.
Ordensreglementet er grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel.
Kommunens ordensreglement og skolens eget reglement utgjør til sammen
skolens ordensreglement.
I skolene i Modum stiller vi krav til barn og unges orden og oppførsel. Dette gjør vi
fordi god orden og hensynsfull oppførsel legger grunnlag for god læring. En av
grunnskolenes oppgaver er – i samarbeid med foreldrene – å legge til rette for at
elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter som alle trenger for å fungere i
samfunnet vårt.
Alle elever og foresatte skal gjøre seg kjent med ordensreglene. Reglene skal
gjennomgås på alle trinn i første skoleuke om høsten, og gjøres kjent for de
foresatte. Dette ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Modum
kommune. Den enkelte skole formulerer regler for orden, samvær og oppførsel og
ev. særskilte regler for refsing i hht Opplæringslovens § 2-9 og Forskrift til
Opplæringsloven § 12-1.
Skolens ordensreglement tas opp i SU hver vår.
Særutskrift ved endringer sendes kommunen for vedtak.
2. Rusmidler og skadelige eller forstyrrende gjenstander
Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, narkotika
eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet. Det
er også forbudt å ha med seg våpen eller gjenstander som kan skade eller
forstyrre andre.
3. Erstatningsplikt ved skader
Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Ved
skade eller tilgrising på skolens eller andres eiendom vil det kunne kreves at
elevene istandsetter, vasker eller betaler erstatning etter reglene i
Skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2.

4. Elevenes rettigheter og plikter
Skolenes eget reglement skal inneholde informasjon om elevenes rettigheter og
plikter knyttet til ordensreglementet.

5. Konsekvenser/reaksjoner
Konsekvenser/reaksjoner ved brudd på ordensreglene skal gjøres rede for i
skolens eget reglement. Brudd på ordensreglementet vil kunne få konsekvenser
for vurdering i orden og oppførsel etter Opplæringslovens § 3-5.
Alvorlige brudd på ordensreglementet kan også politianmeldes.
6. IKT-reglement
Det er utarbeidet et eget IKT-reglement som ligger til grunn for en IKT-avtale som
inngås mellom elev, foresatte og skole. Dette reglementet gir angivelser om
elevenes rettigheter og plikter samt om erstatningsansvar og sanksjoner ved
regel-/avtalebrudd.

