Grunnskole

Notat
Til

Fra
Saksbehandler
Vår ref.

Hildegunn Aalerud
21/01123-3

Dato

31.03.2021

Høringsbrev Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-skolen
Sammendrag
Kommunalt ordensreglement ble vedtatt i HOK-sak 1/15 den 21.01.2015. Felles
ordensreglement for alle grunnskolene i Ås heter i dag "Kommunal forskrift om
reglement for orden og oppførsel i Ås". Kommunalt IKT- reglement ble vedtatt i
HOK-sak 16/16 den 30.03.2016. Felles IKT- reglement for alle grunnskolene i Ås
heter i dag "Kommunalt reglement for informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås- skolen". Kommunedirektøren foreslår nå å
forene disse, til "Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-skolen".
Elevenes rettigheter og plikter, samt forventet atferd og sanksjoner fra begge
reglementene, er videreført og oppdatert i ny forskrift. Forslag til ny forskrift er
vedlagt dette høringsbrevet.
Det må være to forskjellige ordensreglement for skole og SFO, da skolens
ordensreglement og et ordensreglement for SFO vil ha ulik hjemmel.
Kommunedirektøren foreslår å legge inn en delegering i Forskrift om
skolefritidsordningen i Ås kommune, som gir skolene myndighet til å lage egne
ordensreglement for SFO. Gjeldene forskrift om SFO er vedlagt.
Lovhjemmel og virkeområde
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement, jf. opplæringsloven § 9 A-10.
Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med
opplæringen i Norge. Felles regler i form av et ordensreglement, kan bidra til å
fremme slike verdier, og hjelpe frem et trygt og godt læringsmiljø for elevene.
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Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler i skolehverdagen. Bevissthet rundt
hva som er skolens syn på ønsket og akseptabel oppførsel, vil også gjøre
oppfølging av uønsket oppførsel enklere (Udir-8-2014). IKT blir en stadig større
del av elevenes og de ansattes skolehverdag, og grensene mellom skolens
faktiske rom og det digitale rom kan oppleves mer utydelige.
Kommunedirektøren tror at felles forskrift for ordensregler og IKT vil kunne bidra
til å skape felles holdninger og lik praksis, samt lik behandling av elever i Ås med
hensyn til vurderingen av orden og oppførsel.
Forskriften gjelder for alle grunnskolene i Ås kommune når skolene har ansvar
for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler og undervisningsformer,
og på skoleveien.
I tillegg til forskriften, er den enkelte skole gitt myndighet til å gi tilpassede og
utfyllende ordensreglement og IKT- reglement for skolen. Forskriften er
overordnet den enkelte skoles reglementer. I skolenes egne reglementer, kan
eventuelle vanskelige formuleringer utdypes og konkretiseres, slik at innholdet
bli lettfattelig for alle elever.
SFO
Opplæringslovens kapittel 9A om skolemiljø gjelder både for SFO og skole. SFO
er ikke en del av skoletiden, og vil derfor ikke SFO omfattes av forskrift om
ordensreglement, som er hjemlet i opplæringsloven § 9A-10. Videre gir
forskriften skolene myndighet til å lage egne ordensreglement for sin skole. Om
skolene skal vedta eget ordensreglement for SFO, slik Utdanningsdirektoratet
anbefaler, må ordensreglement for SFO hjemles i opplæringsloven § 13-7 og
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, ikke i § 9A-10. Ulik lovhjemmel
er derfor grunnen til at det må være to forskjellige ordensreglement for skole og
SFO.
Slik Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune er i dag, er ikke skolene gitt
myndighet til å utarbeide egne ordensregler for SFO. Kommunedirektøren
foreslår derfor å legge dette inn i § 1 i SFO- forskriften.
Forslag til ny § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune:
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder alle skolefritidsordninger som eies og drives av Ås kommune.
Forhold som er regulert i opplæringsloven med forskrifter er ikke tatt med i forskriften. Dette gjelder
blant annet opplæringslovens kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø, opplæringsloven § 10-9 Politiattest
og forbod mot tilsetjing og forskrift til opplæringsloven kapittel 15 Krav om politiattest, samt regler
for taushetsplikt, jf. opplæringsloven § 15-1 og forvaltningsloven § 13.
Den enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO. Hjemmel for
ordensreglement for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne forskriften.
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Høring
Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-skolen og Forskrift om
skolefritidsordningen i Ås kommune er forskrifter etter forvaltningsloven § 2.
Berørte parter skal derfor gis anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 37.
Høringsinstanser er skolenes samarbeidsutvalg (SU),
foreldresamarbeidsutvalgene (FAU), elevrådene og de ansatte gjennom
Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Kommunedirektøren ber rektorene om å
videreformidle høringen til sine SFO-ledere, FAU, SU og til skolens elevråd.
Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside.
På side 2 i skjemaet velger du i nedtrekksgardin: sak 21/01123
Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-skolen
Du finner alle kommunens elektroniske skjema på
www.as.kommune.no/elektroniske-skjemaer
Høringsfristen settes til 1. mai 2021.
Saken vil behandles i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur den 26. mai 2021.

Med hilsen
Vibeke Aaser Grønli
Virksomhetsleder Grunnskole
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