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Revidering av Kommunal forskrift om reglement for orden og 
oppførsel i Ås-skolen 

 
Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 14/04287-17 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Oppdaterte henvisninger til lovverk tas til følge. 

 Tekstendring i § 4, under Oppførsel strekpunkt 6, vedtas. 
Ny tekst lyder: «Vise nettvett og følge kommunens IKT-reglement og skolens regler for 

bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr» 
  
 
Ås, 10.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1 - Revidert kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen, 
22.08.2018 
2 -  Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer  
  



Ås kommune 

14/04287-17 Side 2 av 3 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen ber med dette Hovedutvalg for oppvekst og kultur ta oppdaterte 
henvisninger til lovverk i Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i 
Ås-skolen, til orientering. Det fremmes også forslag om en endring i tekst under § 4 i 
denne forskriften.  
 
 
Fakta i saken: 
Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen ble i HOK-sak 
1/15, vedtatt den 21.01.2015.  
 
Stortinget har vedtatt lovendringer om skolemiljø, med virkning fra 1. august 2017. 
På bakgrunn av disse lovendringene er Kommunal forskrift om reglement for orden 
og oppførsel i Ås-skolen revidert. Hvem som skal fastsette ordensreglementet, 
hvordan det skal utformes og hva som skal reguleres ble tidligere regulert i 
opplæringsloven § 2-9, og reguleres nå i opplæringsloven § 9 A-10.  
 
Oppdaterte lovhenvisninger er i revidert forskrift markert med gult.  
 
Det fremmes også forslag om følgende endring i tekst i Kommunal forskrift om 
reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen: 
 

Gjeldende tekst under § 4 Regler som 
er grunnlag for vurdering av orden og 
oppførsel under Oppførsel, strekpunkt 
6:  

Forslag til ny tekst:  

Vise nettvett og følge skolens regler for 
bruk av mobiltelefoner, datautstyr og 
annet digitalt utstyr 

Vise nettvett og følge kommunens IKT-
reglement og skolens regler for bruk av 
mobiltelefoner, datautstyr og annet 
digitalt utstyr 

 
Dette endringsforslaget er også markert med gult.  
 
Vurdering: 
Lovhenvisninger i Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-
skolen er nå i tråd med nye lovendringer. Forslag om endring i tekst under § 4 
ansees ikke som en vesentlig endring av forskriften. Rådmannen mener denne 
tekstendringen er nødvendig for en bedre forankring av kommunens IKT-reglement 
som ble vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 30.03.2016. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Ingen 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Oppdaterte henvisninger til lovverk tas til orientering. Forslag til tekstendring i § 4 må 
vedtas for en bedre forankring av kommunens IKT-reglement.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
22.08.2018 
 


