
Ordensregler for

Romerike International School

Formål
Ordensreglementet skal legge til rette for at RIS 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 Romerike International School. 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 være tilgjengelig på skolens hjemmeside. Styret i
skolen vil gjennomgå ordensreglementet årlig.

Ordensreglementet gjelder alle skolens elever på skolen og i skolefritidsordningen. Reglementet
gjelder i undervisningslokaler, fellesrom og uteområde, på skolevei og når elevene har undervisning
andre steder enn på skolens område; for eksempel i prosjekter, på leirskole og på studieturer.

Innhold
Elevene har krav på:

o Å bli behandlet høflig og med respekt

o Å få ha sine eiendeler i fred

o Å slippe fysisk eller psykisk mobbing/plaging

o Et godt lærings- og skolemiljø

Elevene er forpliktet til:
o Å møte opp presis, bidra til ro i timene og gjøre de oppgaver som skal gjøres o Å vise ansvar

for skolens eiendom og være med på å holde orden i klasserom, ganger, toalett og skoleplan

o Å opptre slik at det ikke oppstår skade på andre eller andres eiendom

o Å motarbeide mobbing og plaging

o Å følge oppsatte regler og ellers opptre høflig, vennlig og ærlig

Regler for Romerike International School
1. Det er ikke lov til å ta med, bruke eller omsette tobakk, rusmidler eller andre farlige

gjenstander på skolens område eller på turer eller arrangementer i regi av skolen 2.

Skolen er ikke ansvarlig for eiendeler som blir stjålet, kommer bort eller blir ødelagt 3.

Mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr kan kun benyttes i undervisningstiden etter

spesiell avtale med lærer
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4. Skolens datamaskiner skal bare brukes i faglig sammenheng dersom ikke annet er avtalt.

Brukerne må ikke oppsøke sider med krenkende innhold eller publisere krenkende innhold. 5.

Plagiat eller kopiering av andres arbeid er ikke tillatt.

6. Elevene bør ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletiden

7. Det er ikke tillatt å ta med dyr eller farlige gjenstander til skolen

Tiltak ved brudd på reglene
o Elevene får anledning til å forklare seg.

o Tilsnakk fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre tilsatte. Hendelsen
dokumenteres, og kan medføre nedsatt orden eller oppførselskarakter.

o Det kan meldes fra til hjemmet gjennom konferansetimer, skriftlig melding eller
telefonsamtale.

o Bortvisning fra timer og turer/arrangementer i skolens regi: Elever som alvorlig eller gjentatte
ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen. På årstrinn 1-7 kan elever vises
bort fra enkelttimer eller for resten av dagen, og på årstrinn 8-10 kan elever vises bort i inntil
tre dager. Rektor ved skolen vedtar selv bortvisning etter å ha rådført seg med læreren til
eleven. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for
resten av dagen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det
vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.
Bortvisning fra undervisning/skolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.
Foreldre/foresatte/eleven kan påklage vedtaket til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

o I spesielle tilfeller kan eleven kreves overført til den offentlige skolen i hjemkommunen.
Andre tiltak skal ha blitt iverksatt før dette iverksettes. Jfr. Friskoleloven § 3-3.
Hjemkommunen gjør vedtak. Avgjørelsen kan ankes til departementet.

o Hjelpeapparat utenom skolen kan kontaktes om nødvendig.

o Mobiltelefoner kan beslaglegges ved forstyrrende bruk. Første gang kan mobiltelefonen
hentes av eleven. Andre gang må den hentes av foreldrene ved oppmøte.

o Det vises for øvrig til Friskoleloven § 3-10.
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