ORDENSREGLEMENT
for elever ved
VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER SA
Levanger
I

Hjemmel

Med hjemmel i Friskoleloven § 3-9 og § 3-10 fra 4.juli 2003 nr. 84, og rundskriv Udir-82014, har Styret for Vårtun Kristne Oppvekstsenter fastsatt forskrift for ordensreglement for
skolen.

II

Mål

Vårtun Kristne Oppvekstsenter, Levanger, skal være et sted der alle vi som ferdes i miljøet,
skal få de beste muligheter til trivsel og utvikling ut fra våre personlige forutsetninger. Derfor
vil vi at Guds kjærlighet og tilgivelse, hans orden og vilje skal få råde i hele skolemiljøet.

III

Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for Vårtun Kristne Oppvekstsenters skole. Det gjelder for all
aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. Ordensreglementet gjelder også i det digitale rom.
Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakter i orden og oppførsel.

IV

Rettigheter og plikter

Rettigheter
Som elev ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter har du krav på:
1. At du får et godt lærings- og skolemiljø. (opplæringsloven kap 9a
2. At alle behandler deg på en ordentlig måte.
3. At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred.
4 At du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing.
5. At lærere, medelever, og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing.

Plikter
1. Elevene skal vise omsorg, omtanke, høflighet, respekt, hjelpsomhet og oppmuntring
overfor
hverandre. Ord og språkbruk skal uttrykke respekt for Gud og mennesker. Elevene skal
arbeide for
å få et godt lærings- og skolemiljø for alle. Det er ikke tillatt å plage eller mobbe noen,
verken fysisk, psykisk eller verbalt. Det er heller ikke lov til å plage eller mobbe noen
digitalt.
2. Elevene skal ta godt vare på skolesakene og skolen. Om noe ødelegges eller blir borte,
er de foresatte erstatningsansvarlige.(Skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2. Hvert tilfelle
vurderes for seg.
3. Elevene skal gjøre lekser og levere skriftlige arbeider til avtalt tid. Fusk i skolearbeidet er
ikke
tillatt. Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for læringsaktivitetene.
4. Elevene skal hjelpe til slik at skolen holdes ren, pen og ryddig både inne og ute.
Papir og annet avfall skal kastes i avfallskurvene.

5. Elevene skal ferdes rolig i skolens lokaler. Ved lek og annen aktivitet skal det tas hensyn.
Det er ikke tillatt å kaste snøball, sand, stein eller andre farlige ting på hverandre.
Snøballkasting skjer kun på avtalt område. Farlige gjenstander tas ikke med på skolen.
6. Før skolen starter om morgenen og i friminuttene skal elevene oppholde seg ute.
7. Mobiltelefoner, dataspill, musikkspillere o.l brukes bare etter tillatelse fra lærer. Det er
ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak uten tillatelse fra lærer. Normalt er det
mobilfritt fra klokken 08.00 til 14.00. På ungdomsskolen skal mobilene leveres inn i
klassens "mobilhotell" i skoletiden. På barneskolen skal den ligge i sekken innstilt på
lydløs. Ved bruk av skolens eller privat datautstyr, må lærerens anvisning følges.
8. Det er forbudt å bruke søtsaker, tyggegummi, tobakk eller rusmidler på skolen.
9. Elevene skal møte presis til alle timer og rette seg etter de voksnes beskjeder og
avgjørelser.
I skoletiden kan elevene bare forlate skolen etter tillatelse fra en lærer eller fra skolens
ledelse.
10. Det er viktig at elevene ikke gjemmer på anklager mot hverandre. Anklager må tas opp og
snakkes om.

V

Om fravær

1. Må elever være heime fra skolen, skal kontaktlærer få beskjed via meldingsbok eller via
melding med Mobilskolen. Etter forespørsel fra heimen kan kontaktlærer på forhånd gi fri for
inntil to dager. For lengre fravær kan rektor – i samråd med kontaktlærer - gi permisjon inntil
2 uker (Friskolelova § 3-13 og Forvaltningsloven).
2. Skolen melder fra til foreldre og heimkommune dersom elever i mer enn 2 uker i
sammenheng ikke møter fram til undervisninga uten lovlig grunn (Privatskolelova § 5-2 a).
3. Skolen er opprettet av religiøse grunner. Elever har derfor ikke rett til fritak fra religiøse
aktiviteter (Friskolelova § 3-12).

VI

Om brudd på reglene

1. Brudd på reglene vil bli påpekt på ulike måter:
- Tilsnakk av lærer eller av en annen voksen tilknyttet skolen.
- Samtale med skolens ledelse.
- Samtale med heimen.
- Samtale mellom heimen og skolens ledelse.
2. Skolen kan også beslutte:
- Inndragelse av gjenstander ut skoledagen, f.eks mobiltelefonen. Ved gjentatte
inndragelser må
de foresatte hente gjenstanden.
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller
eiendeler (som å
rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging…)
- Utvisning for enkelttimer eller resten av dagen, eller for inntil 3 dager på
ungdomstrinnet (Friskolelova § 3-10 og Forvaltningsloven). Rektor eller rektors
stedfortreder gjør vedtak etter først å ha rådført seg med eleven og elevens lærere.
Foreldre skal varsles før det blir igangsatt utvisning.
- Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
- Anmeldelse av ulovlige forhold.

-

VII

Overføring til en offentlig skole hvis hensynet til andre elever gjør dette nødvendig
(Friskolelova § 3-3). Slike saker skal fremmes av skolens styre (Friskolelova § 5-2 e).
Hjemkommunen gjør vedtak om eventuell flytting.

Saksbehandling

Enkeltvedtak:
Behandlinger av brudd på ordensreglementet følger Friskoleloven 3-9 og 3-10, samt
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven herunder kap III - kap IV ved enkeltvedtak.
Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak:
Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:
- skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at avgjørelsen skal treffes på
et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter
- eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet
til å uttale seg før avgjørelsen treffes
- i alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varslet kan gis muntlig, men ved
avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.
- avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller inndragelse av mobiltelefon
eller andre gjenstander skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med
underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette.

VIII Endring
Forandring av ordensreglementet kan skje av skolens styre etter at elever, foresatte og lærere
har fått uttale seg.

Vedtatt i styret for Vårtun Kristne Oppvekstsenter SA, 18.01.2016

