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Endelig – nytt skoleår! 
 
 
Det er hyggelig å ønske alle sammen velkommen til et nytt skoleår. Etter en lang 
sommerferie er det spennende å starte opp med hverdagen. Livet på skolen bærer preg 
av mange elementer, både sosialt og faglig. Spente elever, vennskap som fornyes, 
opplevelser, og ulike forventninger gir en egen stemning.  
 
I dette heftet vil du finne kontaktinformasjon, praktisk informasjon, en beskrivelse av 
kjennetegn på skolen vår, og litt om organiseringen av hverdagen vår. Du kan lese om hva 
slags forpliktelser vi har når det gjelder mobbing og krenkelser, informasjon om vurdering, 
samt våre rutiner for oppfølging av fravær. Ordensreglementet for Alværn er også vedlagt.  
Ordensreglementet er gjeldene for alle skolene på Nesodden.    
 
Skolen bruker læringsplattformen It`s Learning. Læringsplattformen er sentral for faglige 
tilbakemeldinger, informasjon, arbeid med oppgaver og fraværsføring. Foresatte har 
mulighet til å få en egen bruker, slik at de kan få innblikk i utvikling og fravær til den 
enkelte elev. Tilbakemeldingene på It`s Learning skal foresatte og elever bruke som 
forberedelse til utviklingssamtalen.  
 
Det er 12 klasser og antall elever er 307, ca. 24-28 elever pr. klasse. 
 
Elevene våre kommer fra barneskolene på Berger, Jaer og Bjørnemyr. Vi ønsker å skape 
et godt miljø for den enkelte elev, lærere og andre ansatte.  
 
Vi er avhengig av et godt samarbeid med både elever og foresatte.  
 
Vi gleder oss! 
 
 
 
Hilsen fra 
Ingrid Birgitte Hamnes 
Rektor 
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Skoleledelse og støttefunksjoner 
 

 
Rektor Ingrid Birgitte Hamnes  

ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no 
Inspektør Geir Magne Solli 

geir.magne.solli@nesodden.kommune.no 
Konsulent Ann-Karin Løvaas Busk  

ann-karin.busk@nesodden.kommune.no 
Rådgiver Terje Gudbrandsen 

terje.gudbrandsen@nesodden.kommune.no 
Sosiallærer Nina Røsæg 

nina.rosaeg@nesodden.kommune.no 
 

Teamleder 
 8. trinn 

Tonje Sundby Thuen 
tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no 
 

Teamleder  
9. trinn 

Edel Hammersmark Gjervan 
edel.gjervan@nesodden.kommune.no  
 

Teamleder 
 10. trinn 

Wibecke Holm Jøsang 
wibecke.holm.josang@nesodden.kommune.no  
 

Helsesøster Eva Brandt 
Kontortid: tirsdager og torsdag 
eva.brandt@nesodden.kommune.no 

Skolelege Peter Skjetne 
 
Nyttige telefonnummer og adresser: 
 
 
Administrasjonen  

 
66 96 61 00 / 66 96 61 10 rektor 

Helsesøster 66 91 86 11 / 928 33 770  
 

Sosiallærer 
Rådgiver 

66 96 61 16 
66 96 61 17 
 

8. trinns 
arbeidsrom  

66 96 61 15 
 

9. trinns 
arbeidsrom 

66 96 61 14 
 

10. trinns 
arbeidsrom 

66 96 61 09 
 

Personalrommet 66 96 61 13 
Skolens 
mailadresse 

alvern.ungdomsskole@nesodden.kommune.no 

Skolens 
hjemmeside 

www.oppvekst.nesodden.kommune.no/alvern/index.htm 
 

Mailadresser til lærerne ligger på skolens hjemmeside 
  
 Tranponder sms tjeneste – svarnr - 59440004 
                      
                      

mailto:ingrid.hamnes@nesodden.kommune.no
mailto:geir.magne.solli@nesodden.kommune.no
mailto:terje.gudbrandsen@nesodden.kommune.no
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mailto:tonje.sundby.thuen@nesodden.kommune.no
mailto:edel.gjervan@nesodden.kommune.no
mailto:wibecke.holm.josang@nesodden.kommune.no
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http://www.oppvekst.nesodden.kommune.no/alvern/index.htm
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Kontaktlærere og romfordeling Skoleåret 2016/17 

 
Team            Klasser     Rom                           Kontaktlærere  
 

Tonje 
8A 
Elever 24 

 

Rom 3 
Tonje Thuen 
Sigurd Sandvik 

 

Tonje 
8B 
Elever 25 

 
Rom 2 

Geir Ole Bjartvik 
Marie Sakshaug 

 
Tonje 

8C 
Elever 26  

 
Rom 12 

Rønnaug K Åberg 
Petter Rustad 

 
Tonje 

8D 
Elever 25 

 
Rom 1 

Elisabeth Stenehjem 
Anita Øynes 

    
 

 
Edel 

9A 
Elever 27 

 
Rom 10 

Nina Røsæg 
Pål Harald Røed 

 
Edel 

9B 
Elever 28 

 
Rom 9 

Mattis Eika 
Elin Volden 

 
Edel 

9C 
Elever 27 

 
Rom 5 

Kristian Indrevold 
Edel Gjervan 

 
Edel 

9D 
Elever 25 

 
Rom 11 

Toralf Roaldseth 
Ida Drugg 

    
 

 
Wibecke 

10A 
Elever 24 

 
Rom 13 

Synne Stagrim-Kjær 
Jan Ove Stenehjem 

 
Wibecke 

10B 
Elever 26 

 
Rom 7 

Bente Bjørnstad 
Pål Hagenæs 

 
Wibecke 

10C 
Elever 24 

 
Rom 8 

Halfdan Skånland 
Petter falkenberg 

 
Wibecke 

10D 
Elever 25 

 
Rom 14 

Wibecke Jøsang 
Morten Andli 
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Hva kjennetegner Alværn ungdomsskole? 
 
 
Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn 
ungdomsskole. Elevene våre viser respekt for sine medelever, lærere og alle som er i 
skolemiljøet.  Vi har lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i 
sentrum. Lærere og elever er faglig dyktige, kreative og sosiale. Skolens pedagogiske 
profil bygger nettopp på disse elementene: 
 

 Holdning til læringsarbeid 

 Faglige ferdigheter 

 Kreative ferdigheter 

 Sosiale ferdigheter 

 Læringsstrategier 
 

 
For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal 
Alværn ungdomsskole være et trygt og hyggelig sted. Vi vil at elever, lærere, 
kontorpersonale, renholdere, skolehelsetjenesten, vaktmestere, foreldre og besøkende 
skal trives på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet er et 
viktig fundament i hvordan vi på best mulig måte skal samhandle. Respekt for regler og 
god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø.  
 
 
Lærerne på Alværn har meget god faglig kompetanse. De er engasjerte og ambisiøse på 
elevenes vegne, og har faglige høye ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort 
engasjement for elevenes totale vekst. 
Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt 
arbeidsmiljø. For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe 
sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.  
 
 
På Alværn jobber vi kontinuerlig med holdninger og sosiale ferdigheter. Å kunne ta vare på 
hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder. Elevene på 
Alværn lærer mye gjennom elevmegling, fellestimer, aktivitetsdager og sosiale kvelder. 
 
 
Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige 
tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling.  
Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle. 
 
Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter.   
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Organisering av hverdagen, pauser og fag 
 
 
Skolen begynner kl. 09.00 på mandager og 08.30 de andre dagene. 
Elevene slutter kl. 14.30 hver dag unntatt onsdager, da slutter elevene kl. 13.00. 
Det er to pauser før spisefri – spisefriminuttet er fra 11.50 – 12.20. 
 
Elevene leverer mobilen til læreren ved begynnelsen av dagen. Telefonene låses inn i 
skapet i klasserommet. 
 
Skoleskyss 
Alle elever som har mer enn 4 km skolevei har rett til gratis skoleskyss. 
Fri skoleskyss kan også innvilges ut ifra medisinske behov eller hvis skoleveien kan 
karakteriseres som særlig farlig. 
Ved delt omsorg med to forskjellige adresser kan man søke om reisekort via Ruter A/S. 
 
Reisekortene blir delt ut når elevene begynner på 8. trinn og gjelder for de tre årene 
eleven går på Alværn ungdomsskole. 
Det er viktig at elevene tar vare på reisekortet alle tre årene!  
 
9. og 10. trinn bruker kortene som de fikk utdelt i fjor. 
Kort som mistes må eleven selv erstatte. 
 
Praktisk estetiske fag:  
Skolen bruker digitalt utstyr og PC/MAC for å lage filmer i kunst og håndverksfaget.  
Dette er et tilbud for 10.klasse. 

 

Musikk 

På 8. og 9. trinn legger vi musikktimene konsentrert over 8 uker, enten tirsdag eller 
torsdag.  
På 10. trinn har elevene musikk hele onsdagen i 10 uker. På denne måten får de 
muligheter til fordypning innen et emne. Denne perioden avsluttes med framføringer. 

 
 
Valgfag høsten 2016 
Elevene har fire timer valgfag annenhver uke. Elever på 8. og 9. trinn har valgfag samtidig.  
Valgfagene for høsten vil bli presentert i slutten av august. Elevene vil få mulighet til å 
velge valgfag etter en felles presentasjon. Med forbehold, tilbys det følgende valgfag: 
 
Medier og informasjon 
Fysisk aktivitet og helse 
Friluftsliv 
Sal og Scene  
Design og redesign 
Innsats for andre 
Teknologi i praksis 
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Aktiviteter gjennom skoleåret 

 

 I fellestimer, er alle elevene samlet i gymsalen sammen med rektor og lærere. 
Omfanget er 6 timer fordelt på hele skoleåret. Timene blir brukt til felles 
informasjon, elevrådsarbeid, konkurranser og ulike framføringer.  

 Vi har mange idrettstilbud. I tillegg til vanlig kroppsøvingsundervisning, har vi 
friidrettsdag, balldag, stafettdag og vinteraktivitetsdag. 

 Novemberkveld er en elev- og foreldrekveld der 9. trinn har ansvar for innholdet. 

 Juleball er kvelden hvor vi pynter oss og lærer dans, slik at vi kan få til en flott 
fest. 10. trinn har ansvar for arrangementet. 

 Når det er Alværnkveld viser vi våre kommende 8. klasser skolen vår. Vi viser 
fram valgfagene og forbereder kunst og håndverksutstilling, ulike elevaktiviteter 
med fagene i sentrum, underholdning og kafe. 8. trinn har naturligvis ansvar for 
dette arrangementet. 

 Den kulturelle skolesekken er kulturelle bidrag i løpet av skoleåret. Kommunen 
har en abonnementsordning hvor skolen får besøk av profesjonelle utøvere 
innenfor områdene musikk, teater, litteratur og billedkunst. 

 Tur til Steilene for hver av de nye 8. klassene ved skolestart. 
 

Samarbeid skole/hjem 

 
Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid med foreldrerådets arbeidsutvalg FAU, og  
foreldrene. 
Kontakten ellers består av foreldremøter og konferansetimer/utviklingssamtaler med 
underveisvurdering. Her drøftes trivsel og faglig fremgang.  
 
Vi ønsker kontakt med foresatte, og vil at det skal være lav terskel for å ta opp ting som er 
uklare. Dette er viktig for at vi skal få til et godt samarbeid og en skole der elever og 
foresatte opplever å bli tatt på alvor. 
 
 

Mobbing og konflikter 
 
Foreldre og foresatte som får mistanke om at det foregår mobbing av elever ved skolen, 
må snarest mulig kontakte skolen, enten ved kontaktlærer eller ledelsen. Skolen har 
lovpålagt plikt til å ta dette alvorlig. Prosedyre knyttet til Opplæringsloven §9a- 3 er 
gjeldene.  
Ansatte, foresatte, elever eller andre kan melde om krenkelser eller mobbing. Når skolen 
ved kontaktlærer får melding om mobbing, krenkelser skal sosiallærer eller skolens ledelse 
orienteres. Ledelsen vil i samråd med sosialpedagogisk team kunne koble inn foreldre, 
PPT og helsesøster/skolelege. 
 
Skolen har også elevmeglere. Dette er elever som kurses av rådgiver og sosiallærer med 
formålet å løse mindre alvorlige konflikter der elevene selv ønsker megling. De brukes 
også for å observere og er med på å drøfte hvordan mobbesaker utvikler seg. 
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Karakterer /vurdering 
 
 
På ungdomstrinnet skal elevene i tillegg til karakterer ha underveisvurdering i fagene.  
Underveisvurdering skjer i form av tilbakemeldinger på It`s learning og som kommentarer 
og veiledning direkte i undervisningssituasjonen. Tilbakemeldingene skal derfor gjøres 
kjent for elevene i forkant av konferansetimen/utviklingssamtalen med eleven og 
foresatte en gang i semesteret.  
 
 
Underveisvurdering knyttes opp mot begrepet formativ vurdering og skal veilede 
eleven til utvikling og læring i det enkelte fag. 
 
 
Karakterer gis med karakterskala fra 1 til 6. Lærerne vurderer da i hvilken grad elevene 
har oppnådd de kompetansemål som er satt i læreplanen. Karakteren 1 viser at eleven i 
svært liten grad har nådd kompetansemålene i faget, mens 6 innebærer særlig høy grad 
av måloppnåelse. 
 
 
Elevene får halvårsvurdering i fag med karakterer to ganger i året og 
standpunktkarakter ved avsluttet skolegang.  
Karakterene settes ut fra de kompetansemålene som læreplanen angir i hvert fag. 
 
 
Ved halvårsvurdering i fag med karakter skal faglærer i tillegg ha en fagsamtale med 
eleven. Fagsamtalen skal gjennomføres rett før eleven får sine karakterer og bygger på 
underveisvurderingen. 
 
Standpunktkarakterer er karakterene som kommer på vitnemålet sammen med 
eksamenskarakterer. Standpunktkarakteren er sluttvurdering og skal gi informasjon om 
graden av kompetanse eleven har oppnådd i forhold til kompetansemålene. Karakteren 
settes ved slutten av opplæringa i avgangsfag i 10. klasse, bortsett fra mat og helse som 
er avgangsfag i 9.klasse. Standpunktkarakterer er enkeltvedtak og kan derfor påklages til 
Fylkesmannen. 
 
Enkelte fag må på grunn av lavt timetall og periodisert undervisning dekke forskjellige 
kompetansemål på hvert klassetrinn. Det gjør at standpunktkarakteren settes sammen av 
karakterene som er satt i forhold til kompetansemål som er dekket på henholdsvis 8. 9. og 
10. trinn. Dette gjelder særlig i fagene: Kunst og håndverk, kroppsøving og musikk. 
 
 
Eksamen, elevene blir trukket opp i et skriftlig fag og et muntlig fag til eksamen. Elevene 
går opp til digital avsluttende eksamen i fagene norsk og engelsk. I matematikk brukes 
Excel og Geogebra til deler av eksamen.  

 
 

 



 

 

 

Velkommen til Alværn ungdomsskole 2016-17 

Side 10 

 
Fraværsføring for Alværn ungdomsskole 
 
 
Skolens rutiner for fraværsføring:  
 
1. Føring av fravær  
1. Alt fravær registreres i den enkelte skoles egne gjeldende fraværssystem.  
2. Kontaktlærer er ansvarlig for at elevens fravær registreres daglig.  
3. Faglærere må daglig registrere fravær i skolens fraværssystem.  
 
 
2. Kontakt mellom skole og hjem ved fravær  
1. Foresatte skal gi beskjed til skolen på elevens første fraværsdag.  
2. Så snart som mulig etter endt fravær skriver foresatte melding eller mail ved alt fravær.  
3. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ta kontakt med foresatte ved 
elevens første fraværsdag for å avklare fraværet. Ved bekymring for fraværet informeres 
ledelsen.  
4. Kontaktlærer skal informere foresatte umiddelbart ved alt ugyldig fravær, dvs. fravær 
uten melding eller på ugyldig grunnlag. Ledelsen informeres.  
5. Kontaktlærer skal ha direktekontakt med foresatte vedrørende fravær. All kontakt med 
foresatte og/eller elev vedrørende fravær skal loggføres.  
 
 
3. Rutiner for oppfølging av fravær  
1. Kontaktlærer har en grundig gjennomgang av fraværsregistrering for klassen sin ved 
hvert månedsskifte.  
2. Ved 3 enkeltdager med fravær på en måned, eller 10 enkeltdager med fravær på et 
halvt år, følges veilederens retningslinjer for oppfølging av ugyldig fravær.  
 
 
4. Drøfting av fravær på skolen på systemnivå  
1. Ledelsen går gjennom fraværsføringen og skolens samlede elevfravær en gang i 
halvåret.  
2. Ved bekymring rundt enkeltelevers fravær skapes det jevnlige møtepunkter mellom 
kontaktlærer og ledelse hvor fraværet og tiltak diskuteres. Det er avgjørende at tiltak 
igangsettes etter kort tid.  
3. Ledelsen er ansvarlig for å drøfte elever med bekymringsfullt fravær, anonymt ved 
første ressursteam, husmøte eller rådgruppe og lignende.  
 
 
Det kan være ulike årsaker til at elever ikke møter opp på skolen. Elever som har mer enn 
10 dagers fravær i semesteret får tilbud om samtale med helsesøster. 
 
Permisjoner behandles av rektor. Skolen vil ikke godkjenne permisjoner som omhandler 
ferieturer. Fravær i den forbindelse vil bli registrert.  
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§ 2-11.Permisjon frå den pliktige opplæringa  

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.  

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere 
borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra 
sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne 
undervisninga etter at permisjonstida er ute.  
 

 
Fravær skal føres på elevens avgangsvitnemål. Regler i forbindelse med dette sier at 
elevene kan be om at fravær i forbindelse med sykdom kan strykes på vitnemålet fra og 
med den fjerde sykedagen dersom det foreligger legeattest. Elever med 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan stryke fravær fra første sykedag dersom 
det foreligger legeattest. 
Ved føring av fravær på vitnemålet gjøres enkelttimer ikke om til hele dager. 
 

 
Lærebøker 
 
Elevene er økonomisk ansvarlig for de bøkene som lånes av skolen. Vi ber om at det 
settes bind på dem og at de behandles pent.  
 
Mange elever ønsker å oppbevare bøkene på skolen. Elevene har låsbare skap. De må 
selv ta med hengelås.  
 
Hver elev låner lærebøker til en verdi av bortimot kr.3000. 
 
 

Fysiske arbeidsforhold 
 
Skolen er stolt over å ha et eget svømmebasseng. Vi har gode utearealer og skolens 
beliggenhet gir oss muligheter for gode opplevelser i naturen. 
Skolebygningen er 43 år. Lærere og elever er flinke til å ta vare på skolebygget, men den 
bærer preg av aktiv bruk gjennom alle disse årene. 
 
Skolen har fem datarom med til sammen over hundre og femti nye PC`er. 
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Skolehelsetjenesten 
 

 
Skolehelsetjenesten ved Alværn ungdomsskole består av helsesøster og skolelege. 
Skolelegen Peter Skjetne er her etter avtale. 
 
Helsesøster er på skolen to dager i uken (tirsdager og torsdager). Helsesøster har en 
”åpen dør”- funksjon hvor elevene kan komme for samtale knyttet til helse/trivsel. Ved 
behov kan helsesøster ta synstest, hørselstest og høyde/vekt. Helsesøster kan også 
henvise til skolefysioterapeut, ergoterapeut og Psykisk helsetjeneste for barn og unge 0-20 
år i Nesodden kommune. 
 
Målet for skolehelsetjenesten er å arbeide for å øke elevenes helse og trivsel, og drive 
forebyggende fysisk- og psykisk helsearbeid.  
 
Selv om helsesøster og skolelege har taushetsplikt overfor elevene, så ser vi det som 
svært viktig med et godt samarbeid med foreldre. Vi oppmuntrer derfor elevene til at vi kan 
få lov til å snakke med foreldrene. Hvis skolehelsetjenesten vurderer at foreldre må bli 
informert, så gjøres det. 
 
Når elever har bekymringsfylt høyt fravær, dvs. over 10 dager fravær i semesteret, har 
skolen rutiner for å informere skolehelsetjenesten om dette. Foreldre/elever får da tilbud 
om samtale med skolelege/helsesøster, slik at tiltak settes raskt inn ved behov. Målet er å 
hjelpe elever med stort fravær raskt tilbake til skolen. 
 
Skolehelsetjenesten tilbyr også samtale med elever/foreldre når vi får melding om at 
elever ruser seg, når mobbing foregår, og ved andre problemstillinger som blir tatt opp 
med oss via skolen. 
 
 
Foreldre er velkomne til å ta kontakt direkte med helsesøster. 
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Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune. 
Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014 

1 INNLEDNING 

1.1 Formål 
Grunnskolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne 
seg de sosiale ferdigheter som alle trenger for å fungere i samfunnet vårt. God og hensynsfull oppførsel 
bidrar til godt samarbeidsklima. Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Ordensreglementet er et 
virkemiddel for å nå dette målet, og skal sikre at skolen er en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til 
å gjøre en god jobb. Ordensreglementet skal bidra til et godt skolesamfunn og et godt psykososialt miljø for 
alle.  

1.2 Virkeområde 
Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler i Nesodden kommune. Ordensreglementet 
inneholder regler for orden og oppførsel, regler for tiltak som kan brukes overfor elever som bryter 
reglementet samt regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles. 
Skolen har ansvar for elevene på skolens område. Skolens område omfatter også uteområder 
og når elevene har undervisning på andre steder enn på skolens område, for eksempel i 
prosjekter, på leirskole og ekskursjoner. Ordensreglementet gjelder følgelig når skolen har 
ansvar for elevene, herunder arrangementer i skolens regi. I tillegg gjelder ordensreglement på skoleveien, 
herunder også skoleskyss. Jfr. Rundskriv UDIR 3-2009 pkt. 11: Særlege problemstillingar i samband med 
retten til skyss. Skolene utarbeider sitt eget samværsreglement i tillegg til kommunens ordensreglement. 
Skolens samværsregler og kommunens ordensreglement utgjør til sammen skolens ordensreglement. 
Fellesreglementet kan ikke fravikes.  

1.3 Hjemmel 
Ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9: Ordensreglement og liknande:  
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 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 åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne 
brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal 
behandlast. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.  
Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. 
Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg 
for den som skal ta avgjerda.  

1.4 Utarbeidelse av ordensreglement 
Kommunale ordensregler utarbeides etter forvaltningslovens krav til forskrifter.  
Ved utarbeidelse av forskriften skal berørte institusjoner og organisasjoner gis anledning til å uttale seg før 
forskriften vedtas, endres eller oppheves, jfr. forvaltningslovens § 37. For skole betyr dette at 
samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, foreldreråd og de ansattes organisasjoner ved skolen må høres 
før kommunal forskrift om ordensreglement vedtas eller revideres.  
Forskriften må oppfylle formkrav i forvaltningslovens § 38. Dette betyr at forskriften må inneholde en 
uttrykkelig henvisning til forskriftens hjemmel, og opplyse om hvem som har vedtatt forskriften. Forskriften 
må betegnes som «forskrift». 
 

2 REGLER OG SANKSJONER 

2.1 Generell orden og oppførsel 
God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima, og dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø. 
Skolens ansatte, elever og foresatte har ansvar for å melde fra om krenkende handlinger. Jf. oppl.l. kap 9a-3 
og 4. 
 
Opplæringslovens § 9a 3-4 pålegger den enkelte skole å jobbe systematisk og aktivt for å 
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fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev får oppleve trygghet og sosial 
tilhørighet. Den enkelte skole skal ha en plan for å utvikle et godt læringsmiljø og for å forebygge, avdekke 
og hindre mobbing, vold og trakassering. Denne skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg (SU). 
 
Ordensreglementet er eneste grunnlag for vurdering av henholdsvis orden og oppførsel og enkeltvedtak om 
bortvisning. 

2.2 Regler som er grunnlag for vurdering av orden 
 Elevene skal møte forberedt til opplæringen. 

 Elevene skal delta aktivt i opplæringen. 

 Elevene skal gjøre avtalt arbeid. 

 Elevene skal møte punktlig til timene. 

 Elevene skal holde skolens område rent og ryddig ute og inne.  

 Elevene skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. 

 Elevene skal følge lærers anvisning om bruk av elektroniske hjelpemidler. 

 Fravær skal dokumenteres. 

 Elevene skal ikke jukse i forbindelse med opplæringen.  
 
Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt ordenskarakter på ungdomstrinnet 

2.3 Regler som er grunnlag for vurdering av oppførsel 
 Elevene skal ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt. 

 Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen. 

 Elevene skal rette seg etter lærers og andre ansattes henstillinger. 

 Elevene skal behandle andres eiendeler hensynsfullt.  

 Vold, trusler, mobbing, krenkende språkbruk og trakassering er ikke tillatt. Nesoddskolene har 
nulltoleranse ovenfor mobbing.  

 Våpen, kniv og farlige gjenstander er forbudt å ha med på skolen.  

 Røyking, bruk av snus og rusmidler er forbudt på skolens område.  
 
Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt oppførselskarakter på ungdomstrinnet. 
 
Merknad: 
 Juks under eksamen medfører annullering av eksamen. Jf. Forskrift § 3.37, men får ikke innvirkning på 
ordens- eller oppførselskarakter, da det vil være dobbelt sanksjon. 

2.4 Tiltak mot brudd på ordensreglementet – sanksjoner 
Generelt om sanksjoner:  Fysisk refsing er ikke tillatt. J.fr. opplæringsloven § 2-9. Kollektiv avstraffelse 
skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. Bortvisning kan benyttes, jfr. 
Opplæringsloven § 2-10:  
Bortvising. Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8 – 10 som alvorleg eller 
fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1 – 
7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.  
Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein 
ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1 – 7 skal varslast før det 
blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Jf. Oppl.l. § 2-10, andre ledd. 
Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd 
om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar.  

 
I Nesodden kommune kan bortvisning ikke delegeres videre fra rektor.  
Alternative tiltak skal vurderes før bortvisning blir vedtatt. 
 
Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på 
dette. Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement Sanksjonene må 
stå i rimelig  
forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på 
regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittelet, hvis ikke annet er 
særskilt nevnt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse, kan det ilegges 
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nye sanksjoner. Fysisk refsing og annen krenkende handling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det 
ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.  
 

2.5 Tiltak ved brudd på ordensreglement 
Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor.  
 

 Muntlig irettesettelse 

 Muntlig melding til foreldre/foresatte 

 Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

 Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander 
kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.  

 Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres 

 Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangementer og aktiviteter. 

 Foreldre/foresatte informeres, hvis mulig, i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å påta seg 
ansvaret for elevens deltakelse.  

 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, 
vaske gulv, fjerne tagging o.l.) 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller 
utføring av pålagte oppgaver 

 Miste rett til bruk av skolens utstyr eller datamaskiner for kortere eller lengre tid.  
 

2.6 Sanksjoner ved brudd på ordensreglement 
 Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. 

 Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor. 

 Etter avtale med foresatte kan eleven få pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført 
skolens  
eiendom eller eiendeler. 

 Misbruk av elektronisk utstyr kan føre til inndragelse for resten av dagen. 

 Farlige gjenstander eller bruk av andre gjenstander på en provoserende måte kan inndras og 
tilbakeleveres til foresatte.  

 Lovlige rusmidler inndras og overleveres foresatte. Ulovlige rusmidler inndras og overleveres politiet. 

 Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Jfr. oppl.l. § 2-10, første og andre ledd.  

 Bortvisning fra undervisningen for inntil tre dager for elever på 8.-10. trinn etter rektors avgjørelse. Jf. 
Oppl.l. § 2-10 første og andre ledd. 

 Nedsatt karakter i orden eller oppførsel for elever på 8.-10. trinn. Jf Forskrift § 3-5 
 
Alternative sanksjonstiltak: 

 Midlertidig eller permanent klassebytte etter rektors avgjørelse 

 Midlertidig eller permanent skolebytte etter kommunalsjefens avgjørelse. Jfr Oppl.l. § 8-1, fjerde ledd. 

2.7 Terskel for bortvisning 
 Vold, trusler og særlig provoserende atferd kan medføre bortvisning første gang det forekommer. 

 Rusbruk, påvirkning av rusmidler eller å ha med seg rusmidler på skolen kan medføre bortvisning. 

 Gjentagende brudd på andre regler kan medføre bortvisning. 
 

2.8 Erstatningsplikt ved skader 
Ved hærverk/tyveri i forbindelse med skolens eiendom eller eiendeler kan elever etter avtale med foresatte 
pålegges å rydde opp eller utbedre skader dersom de har forutsetninger for det, og arbeidet står i rimelig 
forhold til skaden. I tillegg kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1. 
Foresatte er erstatningspliktige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5.000 kr. 
 
Skolebøker er erstatningspliktig hvis de ødelegges eller ikke blir innlevert ved skoleårets slutt. 
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler. 
Straffbare forhold kan politianmeldes av rådmannen. 
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2.9 Ansvar for egne effekter 
Kommunene erstatter ikke klær og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i skoletiden, da 
elevene bringer dette med seg på eget ansvar. Skade/tap må eventuelt dekkes av elevenes/de foresattes 
hjemforsikring.  
 

3  SAKSBEHANDLING 

3.1 Generelt 
Behandlingen av brudd på ordensreglement skal i forhold til legalitetsprinsippet i forvaltningen følge reglene i 
opplæringslovens § 2-9 fjerde ledd, § 2-10 andre ledd, samt saksbehandlingsregler i forvaltningsloven ved 
enkeltvedtak: 

 § 16: Forhåndsvarsling 

 § 17: Saken er godt opplyst 

 § 23: Skriftlighet 

 § 24: Begrunnelse 

 § 27: Underretning 

 § 28: Klagerett 

 § 29: Klagefrist 
 
Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: 

 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen som skal treffes på et 
grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og alvorlighetsgrad.  

 Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale 
seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis 
muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

 

3.2 Informasjon til foresatte: 
Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune og forskrift om samværsregler for den 
enkelte skole deles ut til foreldre/foresatte når elever begynner på skolen. Ved endring av forskrift deles det 
ut på nytt. Foreldre/foresatte underskriver på at de har mottatt ovennevnte dokumenter. Skolenes 
ordensreglement behandles i SU hvert år.  

4 IKRAFTTREDELSE 
Denne forskrift trer i kraft fra 29.10.2014 
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Elevopplysninger – fylles ut av foresatte 

 

 

Navn på elev (fullt navn- bruk blokkbokstaver) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Adresse (begge adresser ved delt omsorg) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Elevmobil:…………………………….. E-mail…………………………………. 

 

Fødselsdato – personnr:…………………………………………………….. 

 

Fastlege:…………………………Sykdommer/allergi?………………………… 

 

Foresatt 1 (navn, adresse – bruk blokkbokstaver) 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Tlf………………………… jobb……………………… mob…………………….. 

 

E-mail:……………………………………………………………………………… 

 

Foresatt 2 (navn, adresse – bruk blokkbokstaver) 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tlf…………………………  jobb……………………… mob……………………. 

 

E-mail:……………………………………………………………………………… 

 

 

Kontaktperson ved forespørsel/elevopplysninger: 

 

 

Bilder av elev på web.sider og Alværns facebookside (kryss av)    Ja  ……..      Nei  …….. 

 

 Alværn Ungdomsskole 
 1453 Bjørnemyr 
 Tlf.66 96 61 00 / fax 66 96 61 07 
 alvern.ungdomsskole@nesodden.kommune.no 
  


