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ORDENSREGLEMENT
På Trysil Montessoriskole skal alle ha det trygt og godt. Både barn og voksne har rett
til trygghet og respekt. Vi har utarbeidet et ordensreglement som alle skal følge.
Det er lovpålagt å ha et ordensreglement med elevenes retter og plikter på skolen i
tillegg til hvilke tiltak som kan benyttes hvis elevene ikke følger reglementet og
hvordan slike saker skal behandles. Ved inntak skal rektor gjøre ordensreglene kjent
for elevene og foreldre. Reglementet skal være i samsvar med privatskoleloven §
3‐9, jf. privatskoleloven § 3‐10.
VI HAR FØLGENDE ORDENSREGLER
Eleven har rett til:
• Å bli respektert og godtatt
• Arbeidsro til å bruke sine evner
• Å få ha sine skolesaker, klær, sykkel osv. i fred
• Å føle seg trygg på skoleveien
• Omsorg og trygghet
• Å bli tatt på alvor, og bli sett og hørt av andre barn og voksne
• Kvalifiserte, dyktige og engasjerte lærere og ansatte.
Elevene har ansvar for og plikt til:
• Å vise respekt og omsorg så alle trives
• Å lytte når andre har ordet, og gjøre sitt ytterste for å gi andre elever arbeidsro
• Å behandle andre elevers og skolens materiell, inventar og eiendeler med
forsiktighet
• Å ikke gjøre noe som setter seg selv eller andre i fare
• Å møte i rett tid til undervisning og aktiviteter
• Å ikke forlate skolens område uten tillatelse
• Å følge trafikkreglene, bruke hjelm når man sykler og bruke refleks i trafikken.
• Å ikke ta med egne eiendeler på skolen, med mindre annet er avtalt. Mobiltelefon
skal ikke brukes i skoletiden/på bussvakt og skal i denne perioden ligge i sekken
Foresatte har ansvar for:
• Å gi beskjed til skolen om en elev er syk eller av andre årsaker blir borte fra skolen.
• Å sende med barna nødvendig klær og utstyr.
• Å bli kjent med informasjon fra skolen og gjøre sitt ytterste for god kommunikasjon.
• Godt samarbeid med skolen for å sikre at deres barn følger skolens ordensregler.
Eleven må også hjemme få hjelp til å forstå nødvendigheten av regler og rutiner som
ivaretar et best mulig læringsmiljø for alle.
Viktige forbud:
• Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler på skolen. Røyking på
skolens område er forbudt.
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BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENT
Dersom elever viser orden og oppførsel som er i strid med skolens ordensreglement
og rutiner for trivsel har skolen ulike tiltak de kan benytte seg av:
Tiltak:
1. Veiledning og/eller muntlig irettesettelse fra lærer og/eller rektor
2. Beskjed fra skole til foresatte via telefon eller Transponder
3. Møte mellom elev, foresatte og lærer/rektor
4. Utvisning fra timen, utetid eller bortvisning resten av skoledagen
Eleven har alltid rett til å forklare seg om saken og si sin mening. Ved grovt brudd
eller eller gjentatte brudd på ordensregler gir lærer/rektor beskjed til foresatte.
Skolen vil bestrebe i det lengste kun å benytte tiltak 1-2. Vedvarer brudd på
reglementet kan skolen kalle inn til møte mellom elev, foresatte og lærer/rektor. Det
er viktig at eleven blir hørt og kan uttrykke sin mening om saken og at foresatte
samarbeider med skolen.
I ytterste konsekvens kan eleven bli utvist fra time, utetid eller bortvist resten av
skoledagen. Vedtak om bortvisning blir etter rådføring med elevens lærer fattet av
rektor. I disse tilfeller skal alltid foresatte informeres og eleven har rett til å uttale seg.
Andre tiltak skal alltid vurderes før vedtak om bortvisning fattes. Avgjørelsene om
bortvisning for en dag er enkeltvedtak, og vil bli behandlet etter reglene i
forvaltningsloven. I henhold til klageregler ved enkeltvedtak i forvaltningsloven, kan
vedtaket påklages til statsforvalter i Innlandet.
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