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Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Longyearbyen skole 20. mars 2015 med 
hjemmel i Forskrift til ordensreglement for Longyearbyen skole av 3.11.2014. Reglementet 
gjelder fra 1. august 2015.

§ 1 Formål

Longyearbyen skole skal i forståelse og samarbeid med hjemmet bidra til læring og utvikling i
samsvar med målsettingene for grunnskolen og den videregående opplæringen. 
Læringsmiljøet skal være mangfoldig, inkluderende og utviklende og være preget av respekt 
og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å 
sikre at skolen er en stimulerende og trygg lærings- og arbeidsplass der alle trives og får 
utnyttet sine ressurser. Ordensreglene gjøres kjent ved oppslag i klasserommene og på 
skolens hjemmesider. Reglementet gjennomgås hver høst med elever, ansatte og foreldre. 

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, tiltak som skal brukes ved 
brudd på reglementet, og framgangsmåten når slike saker skal behandles. 

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted, inkludert 
skoleveien.

§ 3 Elevenes plikter

3.1 Orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

a) møte presis til undervisning og avtaler

b) ha med seg det læremateriell og utstyr det er behov for i undervisningen

c) behandle skolens læremateriell, utstyr og inventar på en forsvarlig måte

d) gjøre skolearbeidet så godt en kan og levere avtalt arbeid til rett tid

3.2 Oppførsel

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

a) være høflige, greie og hensynsfulle mot hverandre

b) være positive og aktive i skolearbeidet

c) holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen

d) rette seg etter veiledning eller påtale fra skolens personale

e) vise andre respekt og la deres eiendeler være i fred i undervisning og i pauser

f) ikke true, mobbe, plage eller diskriminere fysisk, verbalt eller digitalt
g) benytte IKT-utstyr til læring i undervisningstiden og ikke til utenomfaglige aktiviteter. 

Privat IKT-utstyr som f eks telefon kan brukes til læring kun etter avtale med lærer.

h) ikke bruke Internett/sosiale medier til å laste ned, lese eller spre rasistisk, 
pornografisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende av medelever 
eller skolens personale
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i) ikke distribuere materiale digitalt om medelever/ansatte uten personens samtykke

j) ikke spise eller drikke i undervisningstiden uten at det er gitt spesiell tillatelse til det

k) ikke ha med eller spise godteri, tyggegummi eller drikke brus uten at det er gitt 
spesiell tillatelse til det

l) ikke ha med eller bruke tobakk, e-sigaretter eller andre rusmidler i skolens lokaler og 
uteområder i og utenom skoletid

m) ikke ta med eller bære kniv, våpen eller farlige gjenstander som kan skade en selv 
eller andre 

n) melde fra til skoleledelsen hvis lærer ikke har møtt til time 10 minutter etter 
undervisning skulle startet

o) holde seg på skoleområdet i skoletida når ikke annet er avtalt

p) være ute i friminuttene dersom det ikke er gitt spesiell tillatelse til å være inne

q) kaste snøball kun mot tilviste mål

r) ikke fuske eller forsøke å fuske i skolearbeidet og på prøver - arbeid som ikke er 
elevens eget produkt og bruk av andre hjelpemidler enn avtalt oppfattes som fusk  

s) bidra til å holde egne garderobeplasser, skolens lokaler og uteområder rene og 
ryddige

t) ikke bruke utesko eller yttertøy inne

u) sette fra seg sykler, sparker, ski, snøskutere og kjøretøy på tilvist plass

§ 4 Brudd på reglene

Brudd på reglementet får konsekvenser i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak. Når 
reaksjonsformer utover vanlig påtale (tilsnakk) brukes, skal dette skje i dialog med elev og 
foresatte så langt det er mulig.

4.1 Refs - mindre regelbrudd

 påtale (tilsnakk) fra lærer eller annen medarbeider ved skolen, muntlig eller skriftlig

 melding til foresatte og/eller elevsamtale etter påtale.

 skolearbeid og prøver blir ikke vurdert ved forsøk på fusk eller fusk

 beslagleggelse av privat IKT-utstyr, leveres tilbake ved oppmøte på skolekontoret ved
skoledagens slutt

 påtale og/eller anmerkning for elever fra 8. trinn til og med videregående opplæring

 tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 
lærer/rektor og/eller utføring av avtalte oppgaver

 pålegg om oppgaver for å rette opp skade som eleven har påført skolens eiendom 
eller eiendeler

 nedsatt ordens- eller oppførselskarakter for elever fra 8. trinn til og med Vg3

4.2 Særskilte tiltak – alvorlige eller gjentatte brudd

Dersom bruddet vurderes som alvorlig, eller påtalte forhold ikke bedres etter refs, kan 
særskilt tiltak i form av bortvisning iverksettes av rektor (Jf. § 7, 1. og 2. avsnitt).

Elever på barnetrinnet kan vises bort i enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på 
ungdomstrinnet kan bortvises for enkelttimer eller i inntil 3 dager og elever i videregående 
opplæring i inntil 5 dager.



ID: 19508-2

Ordensreglement Longyearbyen skole

Prosess Longyearbyen skole / Læringsmiljø / Ordensreglement

Godkjent dato 09.09.2016 (Sødal, Siv Tove Elisabeth)

Endret dato 09.09.2016 (Pedersen, Anne-Line)

Gyldighetsområde Longyearbyen skole

Dokumentkategori Retningslinjer og veiledere

Siste revisjon

Neste revisjonsdato

11.08.2017 08:26:43 3/8

Elev på videregående trinn kan i h t Opl § 3-8 bortvises for resten av skoleåret og p g a dette 
tape retten til videregående opplæring.

4.3 Mobbing

Elevene er kjent med skolens plan mot mobbing som forklarer hva skolen mener med 
mobbing og skolens regler på dette området. Dersom ansatte observerer mobbing eller 
annen plaging skal elevene forvente at de voksne reagerer. Skolen forventer at elevene:

 straks melder fra til foreldre/foresatte eller en voksen på skolen dersom de opplever 
mobbing eller plaging

 er på vakt om andre blir mobbet eller plaget, og gir tydelig til kjenne at de tar avstand fra 
dette

 melder fra til en voksen om andre blir plaget

 arbeider sammen med kontaktlærer for et trygt og godt klassemiljø

4.4 Vurdering i orden og oppførsel - felles for elevene fra 8. trinn til og med Vg3

Vurdering i orden og oppførsel skal holdes atskilt fra vurderingen av faglige prestasjoner. Det
skal tas hensyn til elevens forutsetninger og til vanlig ikke legges vekt på enkelthendelser. 
Helhetsinntrykket av eleven skal vurderes. Det er viktig at en bruker skjønn og ikke ensidig 
teller antall anmerkninger.

En veiledende grense er at elevene må påregne at karakter settes ned til Nokså god dersom 
det det er registrert 8-15 mindre regelbrudd eller 1-2 alvorlige regelbrudd. Karakter kan 
påregnes nedsatt til Lite god dersom det er registrert flere enn 15 mindre regelbrudd eller 
flere enn 2 alvorlige regelbrudd. Antall regelbrudd som medfører anmerkning skal ikke 
komme overraskende på elevene i forbindelse med halvårsvurderinger, men være kjent 
gjennom samtaler og vurdering underveis.

Orden - eksempler på mindre regelbrudd

 eleven ankommer undervisning etter lærer har startet undervisningsøkt og døra er 
lukket

 eleven har ikke med seg læremateriell og utstyr som trengs i undervisningen

 eleven har ikke gjort avtalt arbeid eller levert avtalt arbeid til rett tid

Oppførsel - eksempler på mindre regelbrudd

 eleven er uhøflig mot andre eller skaper uro (oppfattes frekk, kverulerende, ironisk, 
satirisk, hånflirende, overdrevet høylytt, uakseptable utbrudd, retter seg ikke etter 
tilsnakk o.l.)

 eleven gjør ikke det han får beskjed om i undervisningen (er negativ, gjør ingen ting, 
saboterer opplegg)

 eleven fusker ved å for eksempel levere arbeid som ikke er elevens eget produkt eller
bruke andre hjelpemidler enn tillatt
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 eleven går med utesko/yttertøy inne

 eleven bidrar til å rote, ikke kaste eget søppel, ikke rydde i henhold til avtaler/lister

 eleven bruker IKT-utstyr til utenomfaglige aktiviteter i undervisningstiden uten at det 
er avtalt med lærer (sosiale medier, chatter, ser på nettsider, spiller o.l.)

 eleven røyker eller snuser på skolens inne-/uteområder

Oppførsel - eksempler på alvorlige regelbrudd

 gjentatte fysiske, verbale eller digitale trusler, mobbing, plaging eller diskriminering av
medelever/personalet.

 medbringing av rusmidler

 tyveri

 hærverk

Dette er eksempler på hendelser som kan resultere i oppførselskarakteren: Lite god.

§ 5 Erstatningsansvar

Elever og foreldre/foresatte kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skader som elever gjør på 
skolens, medelevers eller personalets eiendeler i henhold til lov om erstatningsansvar.

§ 6 Fravær

Elevfravær skal meldes til skolen.

6.1 Fravær for elever i grunnskolen

Fravær – ikke planlagt

Fravær meldes til lærer på morgenen før undervisning starter.

Eleven leverer dokumentasjon på fravær (melding) første skoledag etter fraværet.

Permisjon inntil 1 dag

Permisjon for inntil en dag kan innvilges av kontaktlærer. Eventuelt avslag kan påklages til 
rektor. Permisjon på inntil 2 klokketimer kan avklares muntlig med lærer.

Permisjon inntil 10 skoledager
Permisjon i inntil to uker (10 skoledager) kan innvilges av rektor. Eventuelt avslag kan 
påklages til Utdanningsdirektøren i Troms. 

Ved behov for permisjon i mer enn 10 dager blir elevene utskrevet fra skolen. 
Elevpermisjonsskjema leveres skolen i god tid før permisjonstidspunkt. 

Fravær på vitnemål
Fra 8. årtrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær føres i dager og enkelttimer – 
enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Elever og foreldre kan kreve at årsak til fravær 
føres som vedlegg til vitnemålet forutsatt at de fremlegger dokumentasjon på årsaken til 
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fraværet. Inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan strykes som fravær på vitnemålet dersom
det skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon. Jamfør forskrift til opplæringsloven § 3-41.

6.2 Fravær i videregående opplæring

På videregående trinn har eleven i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Eleven er 
ansvarlig for å få vist sin kompetanse og sikre sitt vurderingsgrunnlag. Høyt fravær kan 
medføre at læreren mangler vurderingsgrunnlag i faget og at eleven ikke får halvårs- eller 
standpunktvurdering.

Ikke planlagt fravær meldes til kontaktlærer på morgenen før undervisning starter. Dersom 
elev ankommer undervisningsøkt mer enn 15 minutter etter økta startet, registreres det 
fravær for økta. Dersom elev forlater skolen før skoledagen er slutt, varsles først lærer. Ved 
planlagt lengre fravær avtaler eleven faglig oppfølging med aktuelle faglærere. 

Fraværsgrense er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag 
før du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering. Grensa har 
ikke betydning dersom du ikke har mer enn 10 % fravær i noen fag. Hvis du har mer enn 
10 % udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering
med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike 
karakterer. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 
10 %, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få vurdering hvis fraværet i 
faget ikke er høyere enn 15 %. Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å
ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Alt fravær skal føres på fagdokumentasjonen vitnemål eller kompetansebevis. Fravær føres i
dager og enkelttimer – enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Elever kan kreve at årsak 
til fravær føres som vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis forutsatt at de fremlegger 
dokumentasjon på årsak til fravær. I henhold til Forskrift til opplæringsloven § 3-47 kan inntil 
10 skoledager i et opplæringsår strykes som fravær på vitnemålet eller kompetansebeviset, 
dersom dette skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, 
hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå. 

De samme årsakene til fravær kan godkjennes som «ikke-tellende-fravær» i forhold til 
fraværsgrensen. Fraværet må være dokumentert i henhold til Rundskriv Udir-3-2016. Når det
gjelder velferdsgrunn er for eksempel begravelse en velferdsgrunn. Elever på videregående 
trinn ved Longyearbyen skole kan videre få godkjent inntil 2 skoledager som «ikke-tellende-
velferdsfravær» per skoleår. Dette kan være aktuelt ved hjemreise for fastlandselever og ved
deltakelse på arrangement/stevner (under nasjonalt/internasjonalt nivå). Fraværet må 
dokumenteres med en egenerklæring (fra foresatte når elev er under 18 år).

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller fra 
annen sakkyndig (f eks fysioterapeut, tannlege eller psykolog/BUP).

6.3 Organisert studiearbeid
Organisert studiearbeid i enkeltfag som er avtalt med faglærer i forkant, regnes ikke som 
fravær. Elever på videregående trinn kan søke om inntil 9 klokketimer organisert studiearbeid
per skoleår. Søknad med plan for disponering av tiden skal leveres faglærer minimum 
2 uker i forkant for hvert tilfelle. Faglærer gir anbefaling til rektor som avgjør søknaden.



ID: 19508-2

Ordensreglement Longyearbyen skole

Prosess Longyearbyen skole / Læringsmiljø / Ordensreglement

Godkjent dato 09.09.2016 (Sødal, Siv Tove Elisabeth)

Endret dato 09.09.2016 (Pedersen, Anne-Line)

Gyldighetsområde Longyearbyen skole

Dokumentkategori Retningslinjer og veiledere

Siste revisjon

Neste revisjonsdato

11.08.2017 08:26:43 6/8

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen på brudd i ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, 4. ledd, 
§ 2-10, 2. ledd, § 3-7, 4. ledd og § 3-8, 3. ledd, samt saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven, herunder kap III – kap VI ved enkeltvedtak.

Før vedtak om eventuell bortvisning blir gjort, skal elev og foresatte til barn under 15 år gis 
anledning til å forklare seg muntlig. Avgjørelse om bortvisning i en eller flere dager er 
enkeltvedtak, og er derfor underlagt reglene i forvaltningsloven. 

Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, 
deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal 
skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova, jf. 
opplæringslova § 9a-3.

Dersom elev eller foreldre ikke har meldt fra om mobbing rapporterer kontaktlærer til rektor 
på skjema så snart som mulig etter at hendelsen er meldt eller oppdaget. Foresatte skal 
informeres om hva som har skjedd og hvilke tiltak skolen iverksetter. I alvorlige tilfeller skal 
det inngås skriftlig avtale med utøveren som skal forevises de foresatte og arkiveres i 
elevmappen. Sanksjoner overfor enkeltelever eller grupper vurderes. I alvorlige tilfeller skal 
det vurderes om barnevern og/eller politi skal varsles. Vurderingen foretas av ledelsen ved 
skolen.

Ved særlige alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, vil 
politianmeldelse bli vurdert. 

§ 8 Andre regler

Skolen kan ved behov vedta egne regler for:

 Bruk av rom/areal

 SFO

 Gjennomføring av eksamen og heldagsprøver

 Fotografering av elever
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Praktisering av ordensregler ved Longyearbyen skole

Longyearbyen skole har elever fra 1. til og med 13. trinn. Det er ønskelig at ansatte opptrer 
forutsigbart og at vi har en felles forståelse av hvordan reglene skal praktiseres for at vi skal 
oppnå et læringsmiljø som er mangfoldig, inkluderende og utviklende samtidig som det 
preges av respekt og medansvar. Målet er at alle trives og får utnyttet sine ressurser.

Reglene må kunne åpne opp for at det ikke må være lik praksis for alle elever på alle trinn. 
Når elevene rykker opp på et nytt hovedtrinn kan de få noen nye rettigheter i forhold til en 
forventet modenhet og evne til å ta større ansvar for egen orden og oppførsel.

Særlig i felles arealer inne og på skolens uteområder er det viktig at alle ansatte kjenner til 
gjeldende regler og praktisering. Alle lærere som har en klasse må videre sørge for å kjenne 
til gjeldene klasseregler.

Klasseregler
Klasseregler bør hver høst gjennomgås med kontaktlærer. Hvor stor innsats som legges ned
i klasseregler er avhengig om lærer har hatt klassen forrige skoleår, elevantall og 
elevsammensetning. Reglene kan utdype, supplere og angi spesielle tillatelser som 
ordensreglementet åpner opp for. Det bør ikke være for mange regler og de skal være lett 
synlige i klasserommet og godt kjent og forstått av klassen. 

Felles praktisering for alle trinn

I felles arealer inne og skolens uteområder er det god orden og oppførsel å:

 ta hensyn til yngre elever

 se og forsøke å inkludere elever som ser ut til å være alene

 ta godt imot nye elever og inkludere de også i pauser

 komme raskt ut når pause starter og raskt inn når pause er slutt

 sette yttersko på egen hylleplass

 ikke lekesloss

 følge ballbingeplan

 Ikke løpe i gangene

 sørge for at eget tøy og utstyr henger på egen garderobeplass og ikke på gulvet

 sørge for at egen hylleplass i klasserom er ryddig og oversiktlig

 bruke pausene til å gå på toalettet

Praktisering for 1. trinn
Dersom elev ikke har møtt opp til første undervisningsøkt og lærer ikke har mottatt melding 
om fravær, forsøker lærer å få kontakt med elevens foresatte.

Felles praktisering for 1.- 4. trinn

 privat IKT-utstyr som f eks mobiltelefon skal være avslått og nedpakket fra elevene 
ankommer skolen på morgenen til skoledagen er avsluttet.

 elever skal ikke oppholde seg på trappa ute

Felles praktisering for 5.-7. trinn



ID: 19508-2

Ordensreglement Longyearbyen skole

Prosess Longyearbyen skole / Læringsmiljø / Ordensreglement

Godkjent dato 09.09.2016 (Sødal, Siv Tove Elisabeth)

Endret dato 09.09.2016 (Pedersen, Anne-Line)

Gyldighetsområde Longyearbyen skole

Dokumentkategori Retningslinjer og veiledere

Siste revisjon

Neste revisjonsdato

11.08.2017 08:26:43 8/8

 privat IKT-utstyr som f eks mobiltelefon skal være avslått og nedpakket fra elevene 
ankommer skolen på morgenen til skoledagen er avsluttet, hvis ikke annen avtale 
gjøres med kontaktlærer

 elever skal ikke oppholde seg på trappa ute

Felles praktisering for 8.-10. trinn

 elevene kan være inne i pauser dersom de viser god oppførsel.

 elevene skal ikke benytte eget eller skolens IKT-utstyr i pauser.

Felles praktisering for Vg1-Vg3

 elevene kan drikke kaffe, te eller vann i undervisningstiden dersom det ikke forstyrrer 
undervisningen eller står i nærheten av IKT-utstyr.

 elevene kan ha tyggegummi dersom det ikke forstyrrer eller er til ulempe i 
undervisningen. Tyggegummi er forbudt i Svalbardhallen og skal ikke brukes når en 
har faget kroppsøving.

 det skal være arbeidsro på lesesalen, også i pauser – egen plass holdes ryddig

 dersom det for elevene i særlige tilfeller ikke er mulig å levere avtalt arbeid til rett tid, 
skal de i god tid før frist ta kontakt med faglærer som vurderer mulighet for utsatt frist

 elevene har ikke en automatisk rett til å få ny/utsatt prøve eller utsatt frist for levering 
av vurderingsarbeid som en uteblir fra eller ikke får levert til rett tid. Vurderes av lærer
i hvert tilfelle

 elevene skal rydde opp etter seg selv i Vekstkroken – det vil si å skylle og sette 
skittent kjøkkenutstyr inn i oppvaskmaskin og kaste søppel. Ryddevakt setter på 
oppvaskmaskin hver ettermiddag og setter rent kjøkkenutstyr på plass hver 
formiddag fra oppvaskmaskin slik at skittent utstyr kan få plass i oppvaskmaskinen 

 elever som forlater skolens områder på undervisningsfrie tidsrom, gjør dette på eget 
ansvar




