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  Ås kommune    

 
   NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 

 
 
 
 

Regler for orden og atferd ved Nordbytun ungdomsskole 
 
Forskrift for ordensreglement er vedtatt 08.10.2019 i Samarbeidsutvalget ved Nordbytun 
ungdomsskole etter delegert vedtak fra oppvekst- og kultursjefen i Ås kommune. 

 
1. Lovhjemmel 

Ordensreglementet for grunnskolen med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den 
videregåande opplæringa (opplæringsloven) § 9 A-10. Videre henvises det til Ås kommunes «Forskrift 
om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen», endret av hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
22.08.2018. 

 
2. Skolens regler for orden og atferd (oppførsel) 

Alle elever har rett til et godt og trygt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ordens- og 
atferdsreglementet tar sikte på å fremme samarbeid, engasjement, trivsel, respekt og medansvar for 
alle i skolesamfunnet. Det vil si regler om hvilke samværsformer vi ønsker å ha på skolen. Ved 
spesielle arrangementer og turer i skolens regi kan det være aktuelt å avtale utfyllende regler.  
 
Vi er en PALS-skole (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling). Egne regelmatriser for 
hvordan vi skal ha det sammen på Nordbytun henger i alle klasserom, spesialrom og i gangene. 
 
Vis god oppførsel, ta hensyn til alle, respekter de andre. Utfør dine plikter og følg skolens reglement 
og rett deg etter oppfordringer og veiledning fra lærere. Banning, slåssing og forstyrrelse av andres 
lek/aktiviteter/samvær er å vise manglende respekt og hensyn. Krenkende og/eller respektløs 
tale/tiltale og oppførsel overfor elever, lærere og andre ansatte og besøkende er å vise manglende 
respekt og hensyn. 
Ved å følge ordens- og atferdsreglene og PALS-matrisene er du med på å gjøre skolen slik vi ønsker at 
den skal være: Et godt sted å være og et godt sted å lære. 
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FRA FORSKRIFTEN 

 
Orden 
Elevene skal 

- Møte presist 
- Møte forberedt til undervisning 
- Ha med nødvendig utstyr 
- Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 
- Holde orden 
- Ta godt vare på skolens eiendeler 

 
SKOLENS PRESISERINGER (PALS) 

1. Forsentkomming – komme inn etter oppstilling i gangen 
 

2. Glemming – har ikke med: bøker, skrivesaker, melding, lekser/innleveringer. 
 

 
3. Misbruk av materiell – for eksempel sløsing med skolens skrivepapir/tørkepapir, kritt, tusj 

osv. Skrive/ripe på tavle eller pult. Brekke blyanter/viskelær. Manglende bokbind. Skrive i 
lærebøkene. Dra ned kart. Vipping på stoler. Bena på bord/pult/stol. Forsøpling, 
vannspruting på toalett, kasting av frukt/annen mat, papiravfall. Lage svarte merker på 
gulvet. Gjøre om på PC-er, fjerne ladere. Unngå å sette utstyr på plass/rote. 
 

4. Ta godt vare på skolens bygninger og uteområder, alt som hører skolen til ute og inne.  
 

 
5. Gå aktivt inn for å holde skolen ren og pen, og unngå å forsøple og skitne til. 

 
6. La andres eiendeler/skolesaker og lignende være i fred. Den som låner noe av andre 

behandler dette med forsiktighet og omtanke, og leverer det tilbake i samme stand og til rett 
tid. 
 

 
7. Melding fra de foresatte:  

Lever alltid digital søknad i forbindelse med permisjoner. 
Ha alltid med skriftlig melding/send mail/bruk transponder med angivelse av grunn ved 
fravær. Ha alltid med skriftlig melding/send mail/bruk transponder med angivelse av grunn 
dersom du møter uforberedt. Meld alltid fra til skolen når et fravær går over tre dager. 

 
 
FRA FORSKRIFTEN 
 
Atferd 
Elevene skal vise alminnelig god atferd, herunder 

- Være til stede i opplæringen 
- Delta aktivt i undervisning 
- Ha med nødvendig utstyr 
- Behandle alle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt 
- Bidra til et godt læringsmiljø 
- Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
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- Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt 
utstyr 

- Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr. 

 
Atferd og opptreden som ikke aksepteres 
 

- Krenkende atferd  
- Mobbing, gjelder også for sosiale medier og «digital mobbing». Gjelder også for mobbing 

eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som har bakgrunn i skolesituasjonen 
eller setter preg på den  

- Bildetaging/publisering/spredning av bilder uten samtykke 
- Utøve eller true med fysisk vold 
- Fuske eller forsøke å fuske 
- Ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, samt bruk av 

tobakk, snus og e-sigaretter 
- Ha med våpen og/eller andre farlige gjenstander/våpenlignende gjenstander 
- Bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Vis god oppførsel, ta hensyn til alle, 

respekter de andre. Utfør dine plikter og følg skolens bestemmelser slik de er formulert i 
skolens planer og øvrige ordninger. 

 
 

SKOLENS PRESISERINGER 
 

1. Definisjon på problematferd: 
- Uakseptabel språkbruk 
- Forstyrring  
- Uakseptabel klesstil/fremtoning 
- Fysisk «egling» 
- Misbruk av materiell 
- Uakseptabel bruk av digitalt utstyr 
- Krangling/trass 
- Forsentkomming 
- Glemming 
- Deltar ikke i timen  
- Går utenfor skolens område 
- Snøballkasting 
- Ugyldig fravær 

 
2. Pass selv på at du ikke fusker, prøver å fuske eller på noen måte medvirker til å fuske/hjelper 

andre til å fuske under prøver eller i forbindelse med utførelse av andre arbeidsoppgaver 
 

3. Bruk av rullebrett (skateboard), rulleskøyter, sykler og lignende på skolens fellesområder og i 
skolebygget er ikke tillatt. 
 

4. Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått og ligge i skolesekken eller i skapet hele 
skoledagen. Mobiltelefonen skal ikke brukes i timene eller i friminutt. I friminutt skal det være 
skjermfritt på skolen. Lærer kan gi dispensasjon i enkelttilfeller 
 

5. Mobiltelefoner og annet digitalt utstyr skal ikke brukes på krenkende måter.  
     Bildetagning/publisering/spredning av bilder uten samtykke er ikke tillatt.  
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6. Skulk kan medføre nedsatt karakter i atferd 
7. Elevene skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletida 
 

8. Definisjon på alvorlig problematferd:  
- Slåssing 
- Trusler 
- Vold/maktmisbruk 
- Mobbing 
- Trakassering 
- Respektløs språkbruk 
- Injurierende språkbruk 
- Forstyrrelser som umuliggjør undervisningsaktivitet 
- Bruk av tobakk og rusmidler 
- Hærverk 
- Tyveri 

 
9. Bruk og oppbevaring/besittelse av tobakk/e-sigaretter og rusmidler er forbudt i skoletiden og i 

skolens umiddelbare nærhet og under arrangement og reiser skolen står ansvarlig for. 
 

10. Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen og andre gjenstander/saker som er 
egnet til å forvolde skade, som for eksempel lightere og fyrstikker. 

 
 
Konsekvenser ved brudd på ordens- og atferdsreglementet 
 
FRA FORSKRIFTEN 
 
§ 5 Tiltak mot brudd på ordensreglementet – sanksjoner 
 
Ås-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd:  
 

a. Anmerkning 
b. Muntlig advarsel til elev 
c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
d. Møte opp før skoletid/sitte igjen etter skoletid 
e. Inndragelse av gjenstander som ikke er tillatt eller farlige, eller brukes i strid med 

ordensreglementet. Foresatte kontaktes og må hente inndratte gjenstander 
f. Ved fusk eller forsøk på fusk under prøver blir prøven annullert og kan medføre manglende 

karaktergrunnlag i faget 
g. Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne) 
h. Ekstra oppsyn av elev 
i. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§2-10) 
j. Bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen 

- Inntil tre dager på 8.-10-årstrinn (oppll. §§2-10) 
k. Midlertidig eller permanent klasser-/gruppebytte 
l. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. §§8-1) 
m. Nedsatt karakter i orden eller oppførsel kan forekomme etter alvorlige enkelthendelser 

 



Adresse: 
Emily Kirkeruds vei 6 
1407 Vinterbro 

 Telefon: 
 64 96 44 50 

  
 

 E-post: 
nordbytun.ungdomsskole@as.kommune.no 

 Dato: 
 08.10.19 

 Side: 
5 av 6 

      

 

§ 6 Anmeldelse av straffbare forhold 
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 
 
§ 7 Erstatningsansvar 
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens 
foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2. Det samme gjelder ved 
tap av undervisningsmateriell. 
 
 
SKOLENS PRESISERINGER 
 
Aktuelle reaksjoner m.m. ved brudd på ordens- og atferdsreglementet:  

1. Anmerkning 

2. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer 

3. Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor 

4. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

5. Tilstedeværelse på skolen etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor 

og/eller utføring av pålagte oppgaver 

6. Nedsatt karakter i orden og/eller atferd 
 

7. Fusk, forsøk på fusk og/eller medvirkning til fusk kan føre til nedsatt karakter i oppførsel. 

Prøven/arbeidsoppgaven der en elev gripes i fusk annulleres. Kan medføre manglende 

karaktergrunnlag i faget 

8. Beslag av ulovlige gjenstander m.m. 
Dette kan gjelde våpen og andre farlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på 
andre, dersom det ikke framstår som overveiende sannsynlig at gjenstanden skal benyttes til 
andre formål. Overleveres politiet. 

 
9. Inndratte gjenstander, herunder også tobakk/snus/e-sigaretter m.m., overleveres foresatte 

etter avtale. Mobiltelefoner og annet digitalt utstyr som brukes i strid med skolens 
ordensreglement beslaglegges. Eleven henter utstyret på kontoret etter skoletid. 

 
10. Ulovlige gjenstander (våpen) og ulovlige rusmidler (for eksempel narkotika) overleveres 

politiet. 

 

11. All bruk av rusmidler i skoletiden og på arrangementer i skolens regi/på skolens område er 

forbudt. Elever som møter påvirket på skolen/på arrangementer i skolens regi, kan bortvises 

fra skolen i inntil 3 skoledager. Elevens foresatte vil bli rutinemessig kontaktet. Ved mistanke 

om bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler vil politiet og eventuelt barnevern bli 

kontaktet. 

 

12. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler:  

Skoleledelsen kan gi elevene mulighet til å utbedre skadene selv dersom dette anses 
hensiktsmessig (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende). Oppryddingen må 
bestå i arbeid eleven har forutsetning for å klare og lov til å utføre, og må også stå i rimelig  
forhold til overtredelsen. 
 

13. Erstatningsansvar  
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Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er 
erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for p.t. inntil kr 5 000,- fem tusen 
kroner 
 

14. Lærer kan foreta bortvisning fra sin undervisning for én undervisningsøkt på maks to 
klokketimer. Jfr. Opplæringsloven § 2-10, siste ledd. 

 
15. Elever kan bli holdt under ekstra oppsyn og bedt om å oppholde seg på et avgrenset område 

på skolen, ute eller inn, når eleven anses å være en fare for andre og/eller seg selv. 
 

16. Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen etter 
rektors avgjørelse. Gjelder også ved skoleskyss. 

 
17. Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen (inntil 3 dager). Benyttes når 

regelbruddet er av alvorlig karakter, eller når eleven har brutt reglementet flere ganger. 
Skolen vil særlig markere saker som handler om mobbing, vold, trakassering, trusler, rasisme 
og rus. Andre tiltak skal være vurdert før bortvisning iverksettes. Det er kun rektor som kan 
ta avgjørelsen om bortvisning, og myndigheten kan ikke delegeres. 
 

18. Midlertidig eller permanent klassebytte. 
 

19. Midlertidig eller permanent skolebytte. 
 

20. Anmeldelse av straffbare forhold: 
Dette kan være tyveri, hærverk, våpenbesittelse, besittelse av rusmidler, alvorligere vold etc. 
Straffbare forhold og grovere brudd på reglementet i skoletida og på 
reiser/ekskursjoner/under skolearrangement, anmeldes til politiet av skolen ved rektor. 

 
Saksbehandling 
Før det blir tatt avgjørelse om refsing, bl.a. bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg 
muntlig for den som skal ta avgjørelsen jf. Opplæringsloven § 2-9. Denne uttaleretten gjelder i 
forhold til alle typer refsingstiltak. Eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte 
beslutningen om refsingen. 
 
Avgjørelse om bortvisning for én eller flere dager er enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og 
foresatte skal derfor informeres både om vedtaket og om klageadgang.  
 
Svarslipp:  
 

 
Jeg/vi har lest gjeldende forskrift og ordens- og atferdsreglement for Nordbytun ungdomsskole, 
slik at vi er kjent med innholdet av det. 
 
 
Ås, den  / 20…. 
 
_____________________________   _____________________________ 
Foresattes underskrift     Elevens underskrift 

 


