Ordensreglement Udir-8-2014

3. Hva er formålet med
ordensreglementet?
Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen i Norge.
For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha
klare rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan
bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø. Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler i
skolehverdagen. Bevissthet rundt hva som er skolens syn på ønsket og akseptabel
oppførsel, vil også gjøre oppfølging av uønsket oppførsel enklere.
Elevene skal selv ta del i å skape en god skole. Kapittel 9 A i opplæringsloven viser både til
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og til at elevene skal delta i skolens planlegging
og gjennomføring av arbeidetet med et trygt og godt skolemiljø, se opplæringsloven § 9 A-8,
jf. § 9 A-2. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er
representert, er viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de
må også høres før et ordensreglement fastsettes.
Reglementet bør i så stor grad som mulig være positivt utformet, slik at man i større grad
fokuserer på hvordan man vil ha det på skolen enn hvordan man ikke vil ha det.
Ordensreglementet skal være med på å skape et godt forhold både mellom elever, og
mellom elever, lærere og andre ansatte.
Det er viktig at skolen ser elevenes utfordringer, skaper gode relasjoner og jobber sammen
med elever og foreldre/foresatte for å hindre uønsket atferd. Her vil også andre ressurser og
hjelpemidler enn de som kommer frem av ordensreglementet være sentrale. Skolen kan
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bruke ordensreglementet til å tydeliggjøre sitt idégrunnlag for å skape gode vilkår for læring
og trivsel. Selv om ordensreglementet primært skal vise til atferd knyttet opp mot sikkerhet,
miljø og undervisning, bør ikke reglementet kun vise til plikter og sanksjoner.

Oppgrader til en støttet nettleser for å få en reCAPTCHA-utfordring.

Hvorfor skjer dette?
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