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Saksframlegg 
 

Arkivsak Saksbehandler 

20/00188-1 Terje Larsen 

 

Behandles av Møtedato 

Ungdomsrådet 13.01.2020 

Utvalg for oppvekst 22.01.2020 

 

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker 
kommune 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker kommune 

legges ut på offentlig høring 

2. Høringsforslaget sendes til Ungdomsrådet for Asker kommune, Foreldreutvalget 

for grunnskolen, FUG, i Asker og til elevråd, samarbeidsutvalg og FAUer på de 

kommunale skolene med oppfordring om å gi innspill. 

3. Høringsinnspillene vurderes, og endelig forslag til Forskrift om ordensreglement 

legges frem for oppvekstutvalg og kommunestyre 2. kvartal 2020 

 

1. Sammendrag og konklusjon 

Opplæringslovens § 9 A-10 Ordensreglement pålegger kommunene å gi 

forskrift om ordensreglement. Forslaget som er vedlagt, er utarbeidet på 

bakgrunn av Utdanningsdirektoratets veileder og ordensreglementene som har 

vært i bruk i de tre kommunene. 

Høringen vil ivareta barn og unges rett til medvirkning og gi foresatte og 

innbyggere i Asker kommune anledning til å komme med innspill. 
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2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

Opplæringslovens § 9 A-10 Ordensreglement pålegger kommunene å gi 

forskrift om ordensreglement. 

«Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte 

grunnskole, og fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for 

den enkelte vidaregåande skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei 

ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde 

reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar 

som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka 

skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før 

det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg 

for den som skal ta avgjerda. Ordensreglementet skal gjerast kjent for 

elevane og foreldra.» 

Den nye kommunen må ha felles forskrift om ordensreglement for de 40 

kommunale skolene. Den nye forskriften avløser tidligere ordensreglement i de 

tre kommunene. Forslaget som er vedlagt, bygger på Utdanningsdirektoratets 

veileder for ordensreglement (Rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014, endret 

31.01.2017) og ivaretar kravene i lovteksten. 

Ordensreglementet skal, sammen med kravene i opplæringslovens kap. 9 A, 

danne grunnlaget for elevenes trivsel og hvordan skolene ivaretar deres rett til 

et trygt og godt læringsmiljø. Ordensreglementet kan bidra til å få et mer 

velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha 

det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis 

reglene brytes. 

Ordensreglementet er grunnlaget for vurderingen i orden og oppførsel. Dette er 

regulert i Forskrift til opplæringsloven §§ 3-5 

«Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til 

opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. 

Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som 

skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. 

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg 

overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det 

inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. 
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Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av 

eleven sin kompetanse i fag. 

I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene 

eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på 

enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg 

klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten 

orden eller i åtferd.» 

Vurderingen med karakter i orden og oppførsel på ungdomstrinnet bygger på 

ordensreglementet. Dette er regulert i Forskrift til opplæringsloven § 3-6. 

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet anbefaler positive formuleringer, dvs. at 

reglene i hovedsak peker på ønsket adferd heller enn å forby uønsket adferd. 

Dette er forsøkt gjennomført i forslaget. 

Forslaget til forskrift om ordensreglement bygger på tilsvarende reglementer i 

de tre kommunene. Skolelederne har hatt anledning til å uttale seg om 

forslaget. Den enkelte skole kan utarbeide lokale regler som supplerer 

forskriften.  

Høring 

Alle forskrifter skal legges ut til offentlig høring. Dette vil gjøres på kommunens 

nettsider. Kommunedirektøren vil sørge for en særlig involvering av elevråd, 

samarbeidsutvalg og FAUer på de 40 skolene. Alle innspill fra denne prosessen 

og fra høringen vil gjøres tilgjengelig ved ny behandling av saken. 

 

Ungdomsrådet skal uttale seg i alle saker som angår barn og unge. Rådet vil 

utarbeide et eget høringsinnspill til saken. 

Høringsperioden skal være på minst 6 uker. Kommunedirektøren tar sikte på at 

perioden utvides med noen uker med tanke på at mange innbyggere har 

vinterferie i uke 8 og 9. 

 

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene 

Forskrift om ordensreglement skal definere hva som er den enkelte elevens 

rettigheter og plikter gjennom skolehverdagen og supplere det som ellers 

kommer frem i opplæringslove med forskrift. Slik vil forskriften om 

ordensreglement bidra til å sikre sosial bærekraft. Forskriften har lite innvirkning 

på økonomisk og miljømessig bærekraft. 
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4. Tidligere behandling 

Saken er ikke tidligere behandlet. 

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at forslaget til forskrift om ordensreglement 

ivaretar lovkravene i opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, at den er i 

tråd med veiledningen fra Utdanningsdirektoratet og at forskriften gir et tydelig 

signal om hvordan elevene i Askerskolen skal oppleve sin skolehverdag. 

Kommunedirektøren mener forskriften gir et godt grunnlag for å vurdere elevers 

orden og oppførsel og at den kan gi grunnlag for den viktige sosiale læringen 

skolene skal bidra til. 

Kommunedirektøren anbefaler at forslaget sendes på offentlig høring og at 

særlige interessegrupper oppfordres spesielt til å gi innspill. 

 

Lars Bjerke 

kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Vedlegg:  

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Asker kommune - utkast 
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