Ordensreglement Udir-8-2014

5. Hvordan skal et ordensreglement
utformes?
Et ordensreglement er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Det betyr at berørte
institusjoner eller organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas,
endres eller oppheves, jf. forvaltningsloven § 37.
Dette kan i praksis gjøres ved at forslag til ordensreglement og begrunnelser for dette
sendes til uttalelse til f.eks. samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget/skoleutvalget,
elevrådet, foreldrerådet og de ansattes organisasjoner ved skolen. Brukerorganene skal
alltid høres.
I tillegg kan det være hensiktsmessig å høre andre instanser som kan ha interesse i å uttale
seg, og/eller som kan komme med verdifulle erfaringer eller synspunkter. Det bør alltid
settes en frist for å uttale seg. Fristen må være lang nok til at de som ønsker å uttale seg får
tid til å sette seg ordentlig inn i saken.
Forskriften må oppfylle formkravene i forvaltningsloven § 38. Det må i forskriften opplyses
om forskriftens hjemmel og hvem som har vedtatt forskriften. Dersom andre enn kommune
og fylkeskommune vedtar forskriften, må det foreligge et gyldig vedtak om delegering.
Forskriften må betegnes som en "forskrift om (...)". Det er ikke et krav at ordet
ordensreglement benyttes.
En forskrift om ordensreglement er unntatt fra kravet om kunngjøring i Norsk Lovtidend
(Lovdata). Opplæringsloven krever i stedet at ordensreglementet gjøres kjent for elevene og
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foreldre/foresatte, f. eks. ved utdeling til alle elevene og brev med hjem. For å sikre
etterlevelse av ordensreglementet er det viktig med god informasjon, ikke kun til elever,
men også til foreldre/foresatte. Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen tar reglementet
aktivt opp med elever og foreldre/foresatte, f.eks. ved å gjennomgå reglementet i klassen
og ta opp ordensreglementet på foreldremøte.
Ordensreglementet bør ikke være så omfattende og komplisert at elever og
foreldre/foresatte ikke forstår innholdet. Dersom ordensreglementet er omfattende, kan det
være hensiktsmessig at skole/skoleeier lager en oppsummering av innholdet som deles ut
til elever og foreldre/foresatte sammen med det fullstendige ordensreglementet. Vi vil også
anbefale at ordensreglementet er tilgjengelig på skolens hjemmeside.
Det er viktig at elever og foreldre/foresatte gjør seg kjent med reglementet. Mange skoler
krever derfor at elever og foreldre signerer på at de har lest og forstått reglementet.
Reglementet er imidlertid ingen avtale, og er gjeldende overfor elevene selv om de ikke har
signert en slik bekreftelse.
Det er ingen fast struktur på et ordensreglement.

Et eksempel på hvordan et ordensreglement
kan struktureres
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Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i
Lillevik kommune
Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Lillevik kommune 1. januar 2014 med hjemmel i lov 17. juli
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9.
§ 1 Formål
§ 2 Virkeområde
§ 3 Elevenes rettigheter
§ 4 Elevenes plikter
§ 5 Orden
§ 6 Atferd
§ 7 Sanksjoner
§ 8 Saksbehandling
§ 9 Ikrafttredelse

Ordensreglementet endres ved behov, og etter at brukerorgan og organisasjoner har fått
mulighet til å uttale seg.
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