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Skolereglement 
Vedtatt av styret, sist endret 22.11.2019 
 
§ 1 Formål 
Formålet med ordensreglementet er å bidra til at skolen er et sted med godt 
samarbeidsmiljø og trivsel. Skolen setter høyt i akt den personlige respekten og den 
felles medansvarligheten lærere og elever har for å skape et godt miljø. Reglementet 
vil fremme god orden og gode arbeidsvaner og dermed være med å legge til rette for 
god læring. 
 
§ 2 Rettigheter og plikter 
Disse sammenfattes slik: 
- Elever har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de 
bestemmelser som gjelder på skolen til enhver tid. 
- Elever har rett til og oppfordres til å ta opp med skolen (rektor, faglærer, mentor 
eller elevråd) ting som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan være: 
a) at fagplanen ikke holdes 
  b) at eleven ikke trives i skolens miljø 
  c) at eleven ikke får den oppfølging han/hun trenger 
- Elever har rett til å bruke skolens kjøkken til matlaging og drikke. Elevrådet plikter å 
sette opp en vaske-/ryddeliste blant elever for å holde orden på kjøkkenet. 
- Elever og elevorganisasjoner har adgang til å henge oppslag på bestemte 
oppslagstavler til sitt formål. Elevrådet plikter å holde disse ryddige. 
- Elever og elevorganisasjoner kan etter avtale med skolens rektor drive politisk og 
samfunnsengasjerende arbeid på skolen.  
- Sammen med andre medlemmer i dette fellesskapet forplikter eleven seg til å søke 
å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. Dette får sitt utrykk 
gjennom: 
  a) Aktiv deltagelse i skolens undervisning 
  b) At arbeidsoppgaver og lekser blir gjort  
  c) Innleveringsoppgaver blir levert inn til fastsatt tid 
  d) Møte forberedt til elev-/mentorsamtaler 
- Eleven skal på forhånd når det lar seg gjøre informere faglærer/mentor dersom 
hun/han ikke kan følge opp forpliktelser til avtalt tid. 
- Eleven plikter å skaffe til veie de lærebøker og undervisningsmateriell som skolen 
krever. 
- Eleven har plikt til å delta på teamtjeneste som skolen arrangerer og betale fastsatt 
egenandel for reise, kost og losji. Beløpet vil ha en kostnadsramme på mellom 
kr.5000 – 15.000. Skolen plikter å opplyse om egenandelens størrelse i god tid før 
skolens oppstart. 
- Eleven er også forpliktet til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og 
instrukser, herunder det som styret fastsetter med hjemmel i Lov om frittstående 
skoler. 
 

§ 3 Deltakelse i undervisning 
Det er obligatorisk fremmøte til alle timer. Man skal være på plass i klasserommet når 
timen begynner. 
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§ 4 Oppmøte og fravær 
- Det forventes at eleven møter til all undervisning og til skolens aktiviteter for øvrig.  
- Akseptert grunn til fravær er for det første sykdom, og dernest tjeneste som rektor 
forstår som relevant i forhold til skolens virksomhet. Fravær av andre grunner bør 
unngås. 
- Ved mer enn 20% fravær totalt påføres fraværet vitnemålet. 
- Ved mer enn 3 dagers fravær skal eleven ta kontakt med inspektør/rektor. 
- Daglig føres fravær i fraværssystemet. 
- Dersom eleven på forhånd vet at han/hun må være borte fra undervisningen, 
melder han/hun fra til inspektør/rektor. 
- Eleven kan søke om tillatelse til fravær, men søknaden vil bli behandlet restriktivt. 
- Rektor har ansvaret for tett oppfølging av elever med fravær, spesielt unge elever 
som kommer fra andre steder i landet/utlandet. 
 
§ 5 Juks eller forsøk på juks 
- På alle prøver og innleveringer er det kun lov til å bruke de hjelpemidler faglærer 
bestemmer. 
- Det er ikke tillatt å snakke med andre elever mens prøver pågår. 
- Samarbeid på individuelle oppgaver eller annen plagiering ansees som juks.  
- Hvis juks eller forsøk på juks oppdages skal dette meldes til rektor. 
- Eleven har rett til å forklare seg for rektor i saken. Blir eleven funnet skyldig i juks vil 
karakteren på gjeldende prøve bli annullert. Det vil bli vurdert i samarbeid med 
faglærer om konsekvensene for juks skal føre til at eleven ikke får karakter i faget. 
  

§ 6 Parkering 
Sykler og motorsykler skal parkeres slik at de ikke er til hinder for av- og pålessing 
eller rømningsveier, og skal være på anviste plasser. Skolen har ikke egne 
parkeringsplasser. Parkering skjer på offentlig plass etter de reguleringer og satser  
som er gjeldende for det aktuelle området.  
 

§ 7 Rusmidler og tobakk 
Det er ikke tillatt på skolens område eller i tiden eleven representerer skolen gjennom 
menighetspraksis, teamtjeneste eller skoletur å: 
- nyte eller å ha med seg alkohol eller andre rusmidler. 
- røyke eller snuse. 
 

§ 8 Reaksjoner ved brudd på skolereglementet 
- Alle brudd på skolens reglement registreres. Reaksjoner på reglementsbrudd: 

a) Samtale med faglærer/rektor hvor eleven får mulighet til å forklare seg. 
 

- Ved gjentatte eller særlige grove brudd på ordensreglementet, kan dette føre til:  
a) Påtale fra skolens ledelse. 
b) Utestenging fra klassen resten av timen etter bestemmelse av faglærer.    
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c) Utestenging fra skolen resten av dagen etter bestemmelse av rektor. 
- Ved alvorlige brudd på ordensreglementet eller dersom situasjonen ikke bedrer 

seg kan særskilte refsingstiltak iversettes. Dette kan føre til: 
a) Bortvisning av eleven for en eller flere dager (intill fem) etter bestemmelse 

av rektor. 
b) Tap av elevrettigheter som medfører at eleven faller utenfor skolens 

ansvarsområdet for oppfølging, etter bestemmelse av styret. 
- Ved gjentatte eller alvorlige brudd av reglementet på skoletur, kan dette etter 

bestemmelse av leder på skoleturen, føre til: 
a) Påtale fra leder 
b) Bortvisning av eleven for enkelt aktiviteter 
c) Bortvisning av eleven for en eller flere dager. 
d) Hjemsending av eleven fra turen.  
e) Tap av elevrettigheter som medfører at eleven faller utenfor skolens 

ansvarsområdet for oppfølging, kan vedtas av rektor etter hjemkomst.  
- Tiltakene skal protokollføres enten gjennom fraværssystemet eller registreres på 

data. 
- En elev som er bortvist fra skolen eller har tapt elevrettigheter vil ikke få 

tilbakebetalt skoleavgift. 
- En elev som blir bortvist eller hjemsendt fra en skoletur, vil selv være økonomsik 

ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader dette medfører.  
-  

   
§ 9 Saksbehandling 
- Før det skjer en bortvisning på mer enn en skoletime eller annen form for 
refsingstiltak blir satt i kraft, skal eleven ha mulighet til å forklare seg. 
- Rettigheter for innsyn og klage på en avgjørelse vises til Forvaltningslovens 
bestemmelse i § 18. 
- Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak. Eleven kan klage på vedtaket. Klage 
sendes skolen, fylkesmann er klageinstans. Se også forvaltningsloven kap 6. 9 
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