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Ordensreglement 

Formål 
Vi	har	tro	på	forsterkning	av	positiv	atferd,	samt	holdningene	som	er	vektlagt	i	IBO:	

”Toleranse,	respekt,	integritet,	uavhengighet,	entusiasme,	empati,	nysgjerrighet,	kreativitet,	samarbeid,	
selvtillit,	engasjement	og	evnen	til	å	verdsette.”	

Ordensreglementet	skal	legge	til	rette	for	at	Children´s	International	School	Sarpsborg	blir	en	god	og	
trygg	arbeidsplass	for	elever	og	ansatte.	Reglementet	skal	informere	elever	og	lærere	om	elevenes	
rettigheter	og	plikter,	skolens	krav	og	reaksjonsmåter.	Formålet	er	å	skape	et	positivt	læringsmiljø	
gjennom	trygghet,	trivsel,	respekt	og	klare	grenser	for	elevene.	Herunder	ligger	også	et	ansvar	for	å	
bevare	skolens	materielle	og	fysiske	miljø.		

Ordensreglementet	gjelder	for	elever	ved	Children´s	International	School	Sarpsborg.	Reglementet	
skal	gjøres	kjent	for	elevene	ved	skoleårets	start	og	vil	gjelde	i	skoletiden	på	skolens	område,	langs	
skoleveien	og	ved	turer	og	arrangementer	i	skolens	regi.	Det	vil	også	være	tilgjengelig	på	skolens	
hjemmeside.	Styret	i	skolen	vil	gjennomgå	ordensreglementet	årlig.	

Elvenes re-gheter og plikter 

Elevene	har	krav	på:	

• Å bli behandlet høflig og med respekt 
• Å få ha sine eiendeler i fred 
• Å slippe fysisk eller psykisk mobbing/plaging 
• Et godt lærings- og skolemiljø 
• At fysisk refsing eller annen krenkende behandling av eleven ikke skal beny?es, jfr. Friskoleloven § 

3-9. 
• Elevene er ulykkesforsikret i henhold Gl Friskoleloven §7-1b.  
• Elevene kan når det er forsvarlig få fritak fra undervisningen ved at  foreldrene søker om fritak fra 

undervisningsplikten for sine barn i innGl 2 uker (jfr. Friskoleloven § 3-13) 

Elevene	er	forpliktet	til:	

• Å møte opp presis, bidra Gl ro i Gmene og gjøre det arbeidet som skal uMøres. 

• Å vise ansvar for skolens eiendom og være med på å holde orden i klasserom, ganger, toale? og 
på skolens uteområde. 

• Å opptre slik at det ikke oppstår skade på andre eller andres eiendeler. 

• Å motarbeide mobbing og plaging på skolen, skoleveien eller på sosiale medier. 

• Å følge oppsa?e regler og ellers opptre høflig, vennlig og ærlig . 
• Elevenes foreldre plikter å melde fra Gl skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. 
• Å levere skriNlig melding via ManageBac fra foreldrene umiddelbart e?er fravær. 
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Tiltak ved brudd på ordensreglementet 

Dersom	en	student	skulle	bryte	skolens	ordensregler	vil	det	få	følgende	konsekvenser:	

1. Eleven får anledning Gl å forklare seg. 

2. En verbal advarsel vil bli gi? fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre Glsa?e. 
Hendelsen dokumenteres. 

3. Eleven kan bli bedt om å skrive refleksjonsbrev i forbindelse med regelbruddet. De?e bestemmes 
av klasselærer og/eller rektor. 

4. Dersom eleven gjenta?e ganger bryter ordensreglementet vil elevene kunne bli sendt ut av 
klasserommet av lærer med e?erfølgende samtale om hendelsen og hvordan man kan forbedre 
de?e.  

5. Elever kan bli bedt om å si?e inne i deler av friminu? feks for å fullføre lekser som ikke er gjort. 
De?e bestemmes av lærer. Foreldrene informeres.  

6. Dersom eleven gjenta?e ganger bryter ordensreglementet vil foreldre, personal og eleven selv 
kunne bli innkalt Gl en samtale med fokus på å finne en løsning på problemet. 

7. Elever i 1. Gl 7. Klasse kan bli bortvis fra enkelYmer eller ut dagen, elever fra 8. Gl 10. klasse kan 
bli utvist med innGl 3 dager.  For elevene fra 1. Gl 7. Klasse skal foreldrene varsles før bortvisning 
gjennomføres. For elever fra 8. Gl 10. klasse kan enkeltvedtak fa?es om nedsa? karakter i orden 
og oppførsel. Det er kun rektor som kan fa?e enkeltvedtak om bortvisning.  

Før	noen	av	disse	konsekvensene	blir	iverksatt	har	eleven	rett	til	å	forklare	seg.	Kollektiv	avstraffelse	
av	alle	elevene	i	en	gruppe	for	handlinger	en	eller	noen	få	elever	har	gjort	er	ikke	lov.		

Eleven	har	klagerett	i	saker	som	gjelder	bortvisning.	Vedtaket	kan	påklages	til	Statsforvalteren		i	
Viken.		

Det	vises	for	øvrig	til	Friskoleloven	§	3-10.	

Kleskode 
Elevens	bekledning	skal	være	passende	for	en	skoledag.		

Private eiendeler 
Skolen	tar	ikke	ansvar	for	tap	eller	ødeleggelse	av	elevens	private	eiendeler.		


