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Formål 
 
Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. 
Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir 
best mulig. Det skal også legge grunnlag for rettferdig behandling av alle.  
Reglementet gjelder i skoletiden på skolens område, uteområde, i skolens 
nærområde og ved andre skoler, på skoleveien, ved turer, bedriftsbesøk, ved 
nettbruk og ved andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted og tid. 
 
Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og 
opplæringslova § 3-7. 

 
 

 
Elevdemokrati 
 
Skoleutvalg 
I skoleutvalget sitter rektor, 2 av skolens tilsatte og elevrådsleder. 
Viktige oppgaver for skoleutvalget er å vedta skoleruten og skolereglementet.  
 
 

 
 
 
Skolemiljøutvalg 
I skolemiljøutvalget sitter rektor, 1 fra skolens ledelse, elevkontakt og 4 
representanter fra elevrådsstyret. Skolemiljøutvalget behandler viktige saker som 
angår elevenes opplæring, trivsel og orden. Skolemiljøutvalget har 4 møter i året. 
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Elevråd 
 

 
 

 
 
Elevens rettigheter  
 

Psykososialt miljø 
Alle i skolen skal arbeide aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø, der den 
enkelte elev opplever trygghet og sosial tilhørighet.  
        
Alle i skolesamfunnet har plikt til å si i fra om de får vite om eller har mistanke om at 
elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold 
eller rasisme. Vedkommende skal snarest varsle skoleledelsen.  
        

Gratisprinsippet 
Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. 
Fylkeskommunen har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale 
læremiddel og digitalt utstyr. Fylkeskommunen kan likevel pålegge elevene, 
lærlingene og lærekandidatene å holde seg med annet individuelt utstyr som 
opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Ved idrettsfag og de fleste 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene må derfor elevene betale uniformer, utstyr og 
nødvendig materiell som kreves for å kunne gjennomføre opplæringen. 
 
I Rogaland fylkeskommune får elevene låne bøker på skolen, og de får tilbud om å 
kjøpe datamaskin for et årlig beløp tilsvarende Lånekassens utstyrsstipend. 
 
Bøker som ikke leveres innen siste skoledag i juni må erstattes. Annet utlånt 
utstyr/materiell må også erstattes hvis det ikke leveres inn. 
 
  
 

 
Elevrådet består av én 
tillitsvalgt pr. klasse. 
Elevrådet velger et styre som 
i samarbeid med elevkontakt 
velger leder. Elevrådsleder 
har faste møter med rektor. 
Elevrådet er derfor viktig for  
medbestemmelse på skolen. 
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Elevens plikter, orden og atferd 
 
Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæring og arbeid slik at eleven får utbytte av 
undervisningen og læreren får grunnlag for å vurdere kompetansen i faget.  
 

Orden 
 Eleven skal rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.  

 Eleven skal møte presis. 

 Eleven skal gjøre pålagt skolearbeid til avtalt tid.  

 Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr 
som opplæringa krever.  

 PC og MAC skal kun brukes til læringsarbeid i undervisningstimene. 

 Eleven plikter å holde seg oppdatert via Its learning. 

 Eleven plikter å behandle skolens lokaler, bøker og utstyr på en forsvarlig 
måte.  

 Den enkelte elev skal holde det rent og ryddig på skolen, både i egen avdeling 
og i fellesområder. Kantinen skal forlates slik at ingen må rydde etter andre. 

 Kun kantinen benyttes til mat og drikke. Spising i biblioteket, klasserom og 
arbeidslandskap er ikke tillatt. 

 Eleven må bruke påbudt arbeidstøy og arbeidssko/innesko der dette er 
påkrevd. 

 Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler 
for helse, miljø og sikkerhet (HMS).  
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Atferd 
 Eleven skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å opptre hensynsfullt og høflig, 

holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i 
undervisningssituasjoner og i pauser.  

 Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell 
trakassering, vold o.l.), godtas ikke, verken fysisk, skriftlig, verbalt eller digitalt.  

 Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd. Plagiat 
(avskrift uten kildehenvisning) regnes som fusk. 

 Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal kun brukes etter avtale med 
lærer.  

 Elever skal være tobakksfrie i skoletiden. Røyk, snus og e-sigaretter er ikke 
tillatt. 

 Eleven skal varsle lærer/kontaktlærer ved fravær. 

 Kjøp, salg, besittelse og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt og 
blir politianmeldt.  

 Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens 
område.  

 Eleven skal ha med seg ID-kort. De som ikke går her kan vises ut av 
bygningen. 

 

 
 

 
 

Utfyllende retningslinjer 
 
Bruk av undervisningsrom, arbeidslandskap og ressurssenter 
Undervisningsrom og arbeidslandskap er til skolearbeid og undervisning. Pauser 
legges til kantine/amfi. 
 
Følgende regler gjelder: 

 Arbeide stille, gi andre arbeidsro og mulighet 
til konsentrasjon.  

 Kun vannflaske med kork er tillatt. Spising 
foregår i kantine. 

 Kun skolerelatert bruk av data (ikke dataspill, 
sosiale medier og lignende). 

 Rydde arbeidsplassen etter bruk, sette stoler 
og bord på plass. 
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Studieturer 
Skolen har et eget reglement for atferd på studieturer. 
 

Russefeiring 
                                                                                              

                
 
Russereglement og russeaktiviteter må ikke bryte med skolens reglement for orden 
og atferd, og må ikke få negative konsekvenser for undervisningstid, skolearbeidet 
og eksamen. 
 
Russeklær er ikke tillatt å bruke i undervisningsrom der det brukes arbeidsuniform 
(verksted, kjøkken, klinikker og lignende), eller ved utplassering i bedrift. 
 

 
Fravær og permisjon  
 

Om fravær 
Alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal meldes så snart som mulig i løpet av 
første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen på grunn av sykdom eller av 
andre årsaker, skal lærer eller kontaktlærer få beskjed. 
 
Noe fravær kan likevel søkes unntatt fra fraværsføring på 
vitnemålet/kompetansebeviset. Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-47, kan eleven 
kreve at fravær på inntil 10 dager ikke skal føres dersom det kan dokumenteres at 
fraværet skyldes:  
 

a. helse- og velferdsgrunner 
b. arbeid som tillitsvalgt 
c. politisk arbeid 
d. hjelpearbeid 
e. lovpålagt oppmøte  
f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå   
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For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet 
eller kompetansebeviset, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer 
dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare 
fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert fravær etter 
bokstav a på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra 
og med første fraværsdag. 
 
Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre 
trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil 2 dager fravær som er knyttet opp 
mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet. Søknad sendes til avdelingsleder. 
 
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med lærer eller 
rektor, skal ikke regnes som fravær.    

 
Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller 
kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til 
fraværet.  
  

 
 
 

Søknad om permisjon 
Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Det kan ikke søkes om permisjon 
for å dra på ferie i skoletiden.  
 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                   

Elever som ikke møter på 
skolen på grunn av ferie 
kan risikere å miste 
karakter i fag og få 
nedsatt karakter i orden 
og/eller atferd. 



8 

Gyldig fra: 12.8.2016 

Søknad om permisjon i følge punkt a-f (om fravær) leveres til avdelingsleder. Søknad 
skal dokumenteres og leveres i god tid før permisjonen. Søknadsskjema ligger på 
skolens hjemmeside. 
 
Et eventuelt avslag på søknad kan oppfattes som et enkeltvedtak, og kan derfor 
påklages til fylkeskommunen. 
 
Brudd på oppmøteplikt og permisjonsreglement kan få konsekvenser for vurdering i 
orden/atferd (nedsatt) og ikke vurdering i fag. 
 
 
 

Reaksjonstiltak ved brudd på skolereglementet  
 
Dersom eleven bryter skolereglementet, kan skolen bruke ulike reaksjonstiltak: 
 
 Tiltak uten klageadgang: 

 Anmerkning, muntlig/skriftlig advarsel fra lærer, avdelingsleder eller rektor.  

 Arbeidsoppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom 
eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.).   

 Erstatningsansvar for bøker og annet skoleutstyr og inventar. 

 Beslag av ulovlige gjenstander.   

 Midlertidig eller permanent klassebytte.   

 Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av 
dagen. 

 Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte brudd på instrukser 
eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter. 

 Begrenset tilgang til eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for 
en angitt periode. 

 Lovbrudd (tyveri, rusmidler, innbrudd, vold etc.) politianmeldes. 
 

Tiltak med klageadgang 

 Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen (rektor).          

 Bortvisning i videregående skole for resten av skoleåret (fylkeskommunen). 

 Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående 
opplæring (fylkeskommunen). 

 
 
Karakter i orden og atferd 
Karakterene i orden og atferd er God, Nokså god og Lite god. Elevene får vurdering 
med karakter hvert halvår. Når opplæringen avsluttes, skal eleven ha 
standpunktkarakter. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og atferd, ikke på 
halvårsvurdering. Klagefristen er 10 dager.  
 
Standpunktkarakterer i orden og atferd settes på slutten av Vg2 i yrkesfaglige 
utdanningsprogram og på slutten av Vg3 i studieforberedende 
utdanningsprogram. 
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                         FORHOLD SOM GIR ENDRING I ORDEN OG/ELLER ATFERD 

ORDEN  GOD  NOKSÅ GOD  LITE GOD  

Møter i rett tid  Er på plass når 
timen starter  

Kommer ofte for sent 
til timene  

Kommer sjelden 
eller aldri tidsnok  

Har med avtalt utstyr, passord 
til nettet og skapnøkkel  

Har med påkrevd 
utstyr til ulike 
fag/timer  

Glemmer utstyr 
gjentatte ganger  

Har sjelden eller 
aldri utstyr og 
arbeidsklær  

Overholder frister og er 
forberedt til opplæringen  

Gjør lekser, leverer 
arbeid i henhold til 
plan og møter 
forberedt til timene  

Gjør ikke alt arbeid 
en blir bedt om å 
gjøre  

Gjør ikke de 
oppgavene en blir 
bedt om etter noen 
advarsler  

Holder orden i klasserommet, i 
egne saker og på skolen  

Bidrar til orden i 
klasse-/arbeidsrom 
og i skolens 
fellesarealer  

Bidrar i noen grad, 
men må minnes om 
orden i klasse-/ 
arbeidsrom og i 
skolens fellesarealer  

Klarer ikke å holde 
orden, tar ikke tak i 
det ved påminning  

Bruk av Its learning Går på Its learning 
daglig og er 
oppdatert 

Er av og til på Its 
learning 

Er sjelden eller aldri 
på Its learning 

Varsel ved planlagt fravær  Søker permisjon ved 
planlagt fravær  

Søker noen ganger 
om permisjon ved 
planlagt fravær  

Søker sjelden eller 
aldri permisjon ved 
planlagt fravær  

Dokumentasjon i etterkant av 
fravær  

Fraværet er 
dokumentert 
umiddelbart når 
eleven er tilbake på 
skolen  

Fravær er noen 
ganger dokumentert, 
andre ganger ikke  

Fravær 
dokumenteres ikke  

    

ATFERD / OPPFØRSEL GOD NOKSÅ GOD LITE GOD 

Viser hensyn og respekt for 
andre 

Viser hensyn og 
respekt for andre. 
Har omtanke for 
både ansatte og 
elever 

Viser liten respekt og 
dårlig atferd mot 
andre 

Viser manglende 
respekt og tar ikke 
hensyn til andre. Har 
negative holdninger, 
erter eller mobber 

Respekt for opplæringen Er aktiv og kreativ og 
viser god 
arbeidsinnsats 

Skaper en del uro i 
timene og bidrar lite i 
opplæringen 

Framstår likegyldig 
til undervisningen 

Arbeidsinnsats   Har god 
arbeidsinnsats både 
i timene og 
hjemmearbeid 

Viser mangelfull 
arbeidsinnsats i 
timene og 
hjemmearbeid 

Viser dårlig eller 
ingen arbeidsinnsats 
i timene og 
hjemmearbeid 

Arbeidsro Bidrar til arbeidsro 
og har god oppførsel 

Skaper uro Skaper mye uro 
rundt seg 

Folkeskikk/normal oppførsel Er trivelig mot andre. 
Har god språkbruk 

Har en del dårlig 
språkbruk og viser 
dårlige holdninger 

Dårlig oppførsel. Har 
store negative avvik 
fra vanlig atferd. 
Mobber, er rasistisk 
eller har negative 
holdninger til andre 

Fusk eller forsøk på fusk Leverer eget arbeid Fusk eller forsøk på 
fusk 

Fusk eller forsøk på 
fusk etter mottatt 
varsel 


