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Ordensregler for SFO og leksehjelp i Nittedal kommune 

 

KAPITTEL 1 - INNLEDNING 

§1. Hjemmel og ikrafttredelse 

Nittedal kommunestyre har 28.05.18 med hjemmel i opplæringsloven § 13-7 vedtatt disse 

ordensreglene for SFO og leksehjelp i Nittedal kommune.  

Reglementet trer i kraft 01.08.18. 

 

§2. Formål 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse trivsel og læring, jf. 

opplæringsloven § 9A-2. 

Ordensreglementet skal bidra til dette ved å utvikle elevens sosiale ferdigheter, og til å 

bygge positive relasjoner mellom elever og mellom elever og lærere/andre ansatte. 

 

§3. Virkeområde 

Ordensreglementet omfatter SFO og leksehjelp for alle grunnskoler i Nittedal kommune. 

 

§4. Opplysningsplikt 

Skolen har ansvar for at ordensreglene gjøres kjent for elever og foresatte hvert år ved 

skoleårets begynnelse.  

Ordensreglementet for SFO og leksehjelp er tilgjengelig på kommunens og skolenes 

hjemmesider. 

 

KAPITTEL 2 - RETTIGHETER OG PLIKTER 

§5. Elevenes rettigheter og plikter 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Alle elever og ansatte skal bidra til et godt læringsmiljø ved å behandle hverandre med 

respekt og omtanke.  
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§6. God orden 

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

- holde god orden og ta vare på personlige og skolens eiendeler 

- holde skoleområdet rent og ryddig 

 

§7. God oppførsel 

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

- vise respekt for hverandre 

- være hyggelige og høflige mot hverandre 

- bidra aktivt til et godt og inkluderende skolemiljø for alle 

- følge beskjeder 

- vise respekt for skolens og andres eiendeler 

 

§8. Oppførsel som ikke aksepteres 

a) Krenkende handlinger  

Krenkende handlinger er f.eks. å tvinge noen til å bli med på eller utsette andre for 

handlinger de ikke ønsker, eller å karakterisere en person med nedsettende ord og 

beskrivelser. 

Krenkende ord og handlinger i form av mobbing, vold, trusler, diskriminering, 

utestenging og trakassering aksepteres ikke.  
 

b) Farlige gjenstander 

Det er ikke tillatt å ta med gjenstander som kan være farlig for andre med mindre det 

er avtalt med skolen at gjenstandene skal brukes i undervisningen. 
 

KAPITTEL 3 - SANKSJONER VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET 

§9. Sanksjoner 

Skolen har fokus på at samtale med elever og tett oppfølging i samarbeid med foresatte 

bidrar til positiv endring. 

Sanksjoner som kan benyttes av skolen: 

a) Muntlig eller skriftlig irettesettelse/advarsel 

b) Muntlig eller skriftlig melding til foresatte 

c) Møte mellom skole, elev og foresatte 

d) Midlertidig inndragning av gjenstander 

e) Inndragning av farlige eller ulovlige gjenstander 

 

§10. Erstatningsansvar 

Dersom elever har gjort skadeverk på skolens utstyr eller eiendom kan foresatte holdes 

erstatningsansvarlige etter skadeserstatningsloven § 1-2. 


