
 

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER ved 

Steinerskolen i Trondheim  
 

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. 

Ordensreglementet gjelder også på skoleveien. I friminuttene har elever i 1.-7. klasse 

plikt til å være i skolegården, mens elever i 8.-9. klasse kan bevege seg i skolens 

nærmiljø, herunder Ila og Skansen. Elever i 10. klasse kan bevege seg fritt. Ingen 

elever har lov til å bevege seg langs kaiområdet.  

Generell oppførsel  
Som elev har du både rettigheter og plikter:  

 

Du har krav på: 

• at alle behandler deg på en ordentlig måte  

• at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred  

• at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing  

• at du får et godt lærings- og skolemiljø  

• at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing  

 

Du har plikt til å:  

• behandle andre på en ordentlig måte  

• vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred  

• ikke plage eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt  

• arbeide for et godt lærings- og skolemiljø  

 

Det er forbudt å ta med farlige gjenstander som kan skade en selv eller andre. Det er 

ikke tillatt å være i besittelse av rusmidler. Det er heller ikke tillatt å nyte brus, 

energidrikk, eller godteri på skolens område i skoletiden. Steinerskolen i Trondheim er 

en mobilfri skole; i skoletiden tillates ikke bruk av mobil. Bruk av elektroniske og 

digitale hjelpemidler/gjenstander kan kun anvendes etter samtykke fra lærer.  

 

Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene  
 

§1 Kontroll  
Generelt har ikke skolen anledning til å ransake en elevs private eiendeler, herunder 

ryggsekk og klær.  

Ved skjellig grunn til mistanke om straffbare handlinger (brudd på norsk lov), kan 

skolens ledelse foreta undersøkelse av skap og hyller som skolen har stilt til disposisjon 

for elevene.  

Ved fare for andres liv og helse har skolen rett og plikt til å gripe inn selv om det 

innebærer brudd på første og andre ledd i denne paragrafen.  



 

§2 Refselsestiltak  
Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig 

overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta 

med seg en person.  

 

§3 Erstatningsansvar  
Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til 

å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. 

skadeerstatningslovens §1-1. Foresatte er erstatningsansvarlige etter 

skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000 for elever under 18 år. Det 

samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.  

 

§4 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:  
a. Muntlig irettesettelse fra faglærer  

b. Eleven får anmerkning i fraværsdagboken, satt av faglærer  

c. Muntlig melding til foresatte, gjøres av faglærer  

d. Skriftlig melding til foresatte, gjøres av klasselærer  

e. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.), gjøres av pedagogisk 

avdelingsleder 

f. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan 

bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foresatte. Ulovlige 

gjenstander eller ulovlige rusmidler overleveres politiet. Elektronisk utstyr/mobil kan 

inndras og hentes av elev når skoledagen er over. Foresatte kan bli informert.  

g. Eleven kan få nedsatt ordenskarakter og oppførselskarakter ifølge Friskolelova og 

Opplæringslova § 3-5:  

 

VED VURDERING I ORDEN OG I ATFERD, SKAL EIN AV DESSE KARAKTERANE NYTTAST:  

 
i. GOD (G): VANLEG GOD ORDEN OG VANLEG GOD ATFERD  

ii. NOKSÅ GOD (NG): KLARE AVVIK FRA VANLEG ORDEN OG FRA VANLEG ATFERD  

iii. LITE GOD (LG): I EKSTRAORDINÆRE TILFELLE VED STORE AVVIK FRA VANLEG ORDEN OG FRA 

VANLEG ATFERD.  

 

GRUNNLAGET FOR VURDERING I ORDEN OG I ATFERD ER KNYTT TIL I KVA GRAD ELEVEN 

OPPTRER I TRÅD MED ORDENSREGLEMENTET TIL SKOLEN.  

 

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 PUNKTLIG, FØLGJER OPP ARBEID SOM SKAL GJERAST, 

OG HAR MED NØDVENDIG LÆREMIDDEL OG UTSTYR.  

 

GRUNNLAGET FOR VURDERING I ATFERD ER KNYTT TIL KORLEIS ELEVEN OPPFØRER SEG 

OVERFOR MEDELEVER, LÆRARAR OG ANDRE TILSETTE I OG UTANFOR OPPLÆRINGA. DET 

INNEBER MELLOM ANNA OM ELEVEN VISER OMSYN OG RESPEKT FOR ANDRE.  

 

VURDERINGA AV ORDEN OG I ATFERD, SKAL HALDAST ATSKILD FRA VURDERINGA AV ELEVEN 

SIN KOMPETANSE I FAG. I VURDERINGA I ORDEN OG I ATFERD SKAL DET TAKAST OMSYN TIL 

FØRESETNADENE ELEVEN HAR. TIL VANLEG SKAL DET IKKJE LEGGJAST AVGJERANDE VEKT PÅ 

ENKELTHENDINGAR; UNNTAKET ER DERSOM ENKELTHENDINGA ER SÆRLEG KLANDREVERDIG 

ELLER GROV. FRAVÆR KAN FØRE TIL NEDSETT KARAKTER I ANTEN ORDEN ELLER ATFERD.  



 

§5 Bortvisning  
Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove 

brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra 

undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra 

undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.  

Rektor vedtar selv bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det 

blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven 

skal gis mulighet til å forklare seg muntlig. Foresatte til elever på 1.-7. klassetrinn skal 

varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.  

 

§6 Fravær  
Foresatte skal levere skriftlig melding til skolen ved alle typer fravær, også timefravær 

og ved forseintkomming. Meldingen skal sendes på e-post eller pr SMS til klasselærer. 

Ved fravær skal skolen kontaktes av heimen første dag mellom 8:00 og 8:30. SMS eller 

epost sendes klasselærer. Klasselærer skal ta kontakt med foresatte samme dag 

dersom slik melding mangler. Se også dokumentet «Rutiner for registrering og 

oppfølging av fravær i grunnskolen» på skolens hjemmeside:  

https://trondheim.steinerskolen.no/grunnskolen/fravr-og-permisjonskjemaer 

 

 

Permisjonssøknader inntil tre dager rettes til klasselærer. Ved permisjoner utover tre 

dager rettes søknaden til skolekontoret. 

 

§7 Oppmøteplikt utover skoletiden  
Skolen kan arrangere undervisning med oppmøteplikt for elevene utenom 

skoletiden, f.eks. i forbindelse med konserter/ teateroppsetninger. 

 

Vedtatt av styret ved Steinerskolen i Trondheim 03.11.20 


