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Generelt om bortvisning som sanksjon 
Bortvisning er den eneste sanksjonen for brudd på ordensreglementet som omtales i 

opplæringsloven. I videregående skole kan fylkeskommunen fastsette i 

ordensreglementet at elever kan vises bort i inntil fem dager dersom reglementet er 

brutt i alvorlig grad eller flere ganger. Det kan også fastsettes at elever kan vises bort 

resten av skoleåret ved særlig alvorlige brudd. Dette står i opplæringsloven § 9 A-11 

andre ledd. 

I ordensreglementet for videregående skoler i Rogaland fylkeskommune er 

muligheten for bortvisning fastsatt i punkt 3.1. 

I forarbeidene beskrives bortvisning som skolesamfunnets mest alvorlige og 

inngripende reaksjon overfor forseelser. En bortvisning innebærer nemlig at elevens 

rett til opplæring settes til side, selv om det er for en avgrenset periode. Bortvisning 

skal derfor bare brukes i spesielle tilfeller.  

Ansvar 
Hvem Hva  Hjemmel Krever 

enkeltvedtak? 
Rektor, ansvar kan være 
delegert til faglærer 

Bortvise en elev fra 
en opplæringsøkt, 
avgrenset oppover 
til to klokketimer  

Opplæringslova § 9A-
11 
Ordensreglementet 
punkt 4.2.1 

Nei 

Rektor, ansvaret kan ikke 
delegeres 

Bortvisning for 
resten av dagen 
eller opp til fem 
dager, herunder 
bortvisning fra 
pågående skoletur 
eller annen aktivitet 
i skolens regi 

Opplæringslova § 9A-
11 
Ordensreglementet 
punkt 4.2.1 

Ja 

Fylkesopplæringssjefen, 
ansvaret kan ikke 
delegeres 

Bortvisning for 
resten av skoleåret 

Opplæringslova § 9A-
11 
Ordensreglementet 
punkt 4.2.1 

Ja 

 

Fremgangsmåte ved bortvisning 

Bortvisning for en opplæringsøkt, avgrenset oppover til to klokketimer 
Ansvar vil i de fleste tilfeller være delegert til faglærer, og en bortvisning i inntil to 

klokketimer regnes ikke som et enkeltvedtak. Det er dermed ikke et skriftlighetskrav 

eller en klagerett forbundet med bortvisning i inntil to klokketimer.  

Det er viktig å opprettholde et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Selv om 

en sanksjon ikke regnes som et enkeltvedtak, bør derfor skolen informere 

foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt, dersom eleven er 

under 18. 
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Ettersom bortvisning fører til at eleven mister opplæring, skal avgjørelsen 

dokumenteres i ettertid. Dokumentasjonen skal føres som et notat i Elements, der 

navn og andre identifiserende opplysninger skal skjermes.  

Bortvisning for resten av dagen eller opp til fem dager 
Ansvar for dette ligger hos rektor. En slik bortvisning regnes som enkeltvedtak, og 

reglene for enkeltvedtak skal følges.  

Etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, skal enkeltvedtaket varsles og 

sakens parter skal få anledning til å uttale seg før vedtak blir fattet. På grunn av det 

korte tidsperspektivet ved bortvisning kan det hende at varsel kan gis muntlig, og 

skolen må vanligvis tillate muntlig klage på slike enkeltvedtak, for eksempel per tlf. 

Saksgang 

Hva Beskrivelse Dokumentasjon 
Utrede saken og vurdere 
egnete tiltak. 
 
 

Dersom andre tiltak ikke vurderes 
som hensiktsmessige, kan 
bortvisning vurderes. 
 
 

Notat i Elements 

Varsle foresatte (hvis 
eleven er under 18) og 
eleven om at 
enkeltvedtak vurderes.  
 
 
 

Dersom hensyn til muligheten for å 
gjennomføre vedtaket tilsier det, kan 
varselet være muntlig. Et muntlig 
varsel bør følge malen for skriftlig 
varsel. 
 
Mal for skriftlig forhåndsvarsel finnes 
her. 

Ved skriftlig varsel: 
Kopi av varselet 
lagres i Elements 
 
Ved muntlig varsel: 
Kopi av varselet 
skrives ned og lagres 
i Elements  

Anledning til 
kontradiksjon. 
 
  

Foresatte (hvis eleven er under 18) 
og eleven skal få anledning til å 
uttale seg om saken. Denne 
muligheten må være reell.  
 
Dersom det vil være 
uhensiktsmessig å gjennomføre 
dette skriftlig, kan foresatte/eleven 
uttale seg muntlig. 

Arkiveres i Elements. 
Dersom 
saksopplysninger og 
kontradiksjon er gitt 
muntlig, skal disse 
nedskrives og 
arkiveres. 

Utforme enkeltvedtak. 
 
 

Enkeltvedtaket skal være skriftlig og 
begrunnet. Mal for enkeltvedtak 
finnes her. 

Arkiveres i Elements. 

Behandling av eventuell 
klage. 
 
 

Foresatte (hvis eleven er under 18) 
og eleven skal ha anledning til å 
klage, og denne må behandles før 
vedtaket kan iverksettes. Klage kan 
fremsettes muntlig. 
 
Det er skolen selv som behandler 
klagen. Hvis eleven ikke får 
medhold, skal klagen sendes til 
fylkestinget eller en klagenemnd 
utnevnt av fylkestinget. 

Arkiveres i Elements. 
Dersom klagen er 
fremsatt muntlig, skal 
den nedskrives og 
lagres i Elements.  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/11724/0/0/0/0/Mal_forhaandsvarsel_om_enkeltvedtak.docx?Company=rfk
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Bortvisning for resten av skoleåret 
Ansvar for dette ligger hos fylkesopplæringssjefen. En slik bortvisning regnes som 

enkeltvedtak, og reglene for enkeltvedtak skal følges.  

Etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, skal enkeltvedtaket varsles og 

sakens parter skal få anledning til å uttale seg før vedtak blir fattet. På grunn av det 

korte tidsperspektivet ved bortvisning må skolen vanligvis tillate muntlig klage på 

slike enkeltvedtak, for eksempel per tlf. 

Ettersom bortvisning for resten av skoleåret er den strengeste sanksjonen eleven kan 

pålegges, kan forhåndsvarsel ikke gis muntlig. 

Saksgang 

Hva Beskrivelse Dokumentasjon 
Utrede saken og vurdere 
egnete tiltak. 
 
 

Dersom andre tiltak ikke vurderes 
som hensiktsmessige, kan 
bortvisning vurderes. 
 
 

Notat i Elements 

Varsle foresatte (hvis 
eleven er under 18) og 
eleven om at 
enkeltvedtak vurderes.  
 
 
 

Mal for skriftlig forhåndsvarsel finnes 
her. 

Kopi av varselet 
lagres i Elements 
 
 

Anledning til 
kontradiksjon. 
 
  

Foresatte (hvis eleven er under 18) 
og eleven skal få anledning til å 
uttale seg om saken. Denne 
muligheten må være reell.  
 
Dersom det vil være 
uhensiktsmessig å gjennomføre 
dette skriftlig, kan foresatte/eleven 
uttale seg muntlig. 

Arkiveres i Elements. 
Dersom 
saksopplysninger og 
kontradiksjon er gitt 
muntlig, skal disse 
nedskrives og 
arkiveres. 

Utforme enkeltvedtak. 
 
 

Enkeltvedtaket skal være skriftlig og 
begrunnet. Mal for enkeltvedtak 
finnes her. 

Arkiveres i Elements. 

Behandling av eventuell 
klage. 
 
 

Foresatte (hvis eleven er under 18) 
og eleven skal ha anledning til å 
klage, og denne må behandles før 
vedtaket kan iverksettes. Klage kan 
fremsettes muntlig. 
 
Klagen leveres til skolen, men det er 
fylkesopplæringssjefen som 
behandler klagen. Hvis eleven ikke 
får medhold, skal klagen sendes til 
fylkestinget eller en klagenemnd 
utnevnt av fylkestinget. 

Arkiveres i Elements. 
Dersom klagen er 
fremsatt muntlig, skal 
den nedskrives og 
lagres i Elements.  
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