Retningslinjer for praktisering av ordens- og oppførselsreglement ved
Sandefjord videregående skole (revidert 7.8.2018)
Både orden og oppførselskarakter skal settes i et karaktermøte der alle elevens lærere er tilstede. Det skal varsles
skriftlig i god tid dersom det er fare for nedsatt ordens- eller oppførselskarakter. En skal ta hensyn til elevens
forutsetninger, og vanligvis ikke legge vekt på enkelthendelser. Det siste halve skoleåret skal utgjøre
hovedgrunnlaget for vurderingen.
Hvis en elev har mer enn 10% fravær i et fag, vil han/hun som regel ikke ha rett til vurdering dersom fraværet ikke er
dokumentert med legeattest. Elever har rett til å dokumentere sin kompetanse når lærer mangler vurderingsgrunnlag.
Alle elever får identitetskort ved skolestart for lettere identifikasjon, utlån av skolebøker, utskrifter etc.
Ordenskarakter:
1. Ordensregler og fravær skal være grunnlag for ordenskarakteren.
2. Reglementet for de fylkeskommunale skolene i Vestfold gir rammer for ordenskarakter, og for oppførselskarakter.
3. Ordenskarakter gis på basis av faste rammer, men praksis for anmerkninger vil kunne variere ut fra
programområdets egenart (jf sikkerhet, hygiene).
4. Det gis ordensanmerkning ved forsentkomming, glemming av arbeidsmaterialer, og/ eller lekse, ureglementert
PC- og mobilbruk og lignende. Mobil som tas fram i timen beslaglegges og leveres tilbake etter økta. Timen
starter når det ringer inn. Elever som kommer for sent til første økt må ha med seg ferdig utfylt
forsentkommingslapp inn i timen. Dersom elever kommer mer enn 15 min for sent, skal det registreres fravær for
45 minutter.
5. Når elever er fraværende, føres fraværet som udokumentert fravær av faglærer, senest innen en dag. Eleven
kommuniserer skriftlig med kontaktlærer snarest om årsaken til fraværet, senest innen 3 dager etter at eleven er
tilbake på skolen, ellers fører fraværet til ordensanmerkning. Dersom fraværet kan dokumenteres av sakkyndig
person, må dokumentasjon leveres kontaktlærer og fraværet vil ikke regnes inn i 10% fraværsgrense.
Kontaktlærer fører fraværet som kommunisert eller dokumentert i Skolearena.
6. Som godkjent skriftlig kommunikasjon regnes foresattemelding, melding på It’s, e-post eller lign. Skolen v/
kontaktlærer skal varsles i løpet av første fraværsdag. Elever kan levere skriftlig egenmelding for sykdom 4
ganger pr år uten at ordenskarakteren påvirkes.
7. Fravær som er kjent på forhånd, må meldes skriftlig til faglærer og kontaktlærer i god tid. Dersom det er
en spesiell velferdssituasjon for eleven kan foreldremelding godtas.
8.
Eleven plikter via Skolearena å følge med på oversikt over eget fravær, og har to ukers frist fra ført fravær til å
melde fra til kontaktlærer om eventuelle feil.
9. Det er bare ferieturer av helse-/velferdsgrunner som tillates i skoleåret. Øvrige ferieturer i løpet av skoleåret,
utløser en anmerkning pr fraværende skoledag.
10. All bruk av tobakk, både røyk og snus er forbudt i skoletiden. Forbudet gjelder både på og utenfor skolens
område. Brudd på forbudet vil føre til en anmerkning.
11. Det er ikke tillatt med hodeplagg som dekker til ansiktet.

Rammer for ordensanmerkninger:
Det gis ordensanmerkninger ut fra reglementet. Hver hele dag og hver enkeltøkt udokumentert fravær tilsvarer en
anmerkning.

ANMERKNINGER og
UDOKUMENTERT
FRAVÆR

GOD
”Vanlig god”
Til og med 15

NOKSÅ GOD
”Klare avvik”
16 -32

LITE GOD
”store avvik”
Over 32

NB! Disse grensene er retningsgivende og angir grenseverdier pr. termin. En må alltid gjøre en
helhetsvurdering av elevens orden og atferd. I vurdering av orden og atferd skal det tas hensyn til
forutsetningene eleven har.

Oppførselskarakter:









Oppførsel mot andre elever, lærere og tilsatte på skolen er grunnlag for oppførselskarakteren.
Både skoledagen, skoleveien og skolens aktiviteter er gjenstand for vurdering.
Krenkende atferd på nettsamfunn vil også kunne tas med i oppførselsvurdering
Elever som oppfører seg slik at de forstyrrer læringsmiljøet for elever og lærer, kan bortvises fra timen. Det
fører til 1 anmerkning. Alle hendelser som kan føre til nedsatt oppførselskarakter skal dokumenteres.
Fusk fører til automatisk varsel om mulighet for nedsatt oppførselskarakter. Karakter på besvarelsen blir
annullert. Med ”fusk” forstår vi bruk av ulovlige hjelpemidler, kommunikasjon med andre elever/ kilder i en
prøvesituasjon, og innlevering av andres produkter som sitt eget. Det er ikke anledning til å ha påslått
mobiltelefon eller MP3-spiller på prøver eller eksamen.
Bruk av rusmidler på skolen og på elevekskursjoner og andre skolearrangementer vil føre til hjemsendelse for
egen regning og nedsatt oppførselskarakter.
Klasselærerrådet avgjør på bakgrunn av dokumentasjon om oppførselskarakteren skal settes ned.

Fravær:
Alt fravær skal føres på vitnemålet.
For inntil 10 dager i et skoleår kan elever kreve at følgende fravær ikke blir ført:











Fravær av helse- og velferdsgrunner (f. eks langvarig/ kronisk sykdom)
Arbeid som tillitsvalgt
Deltagelse i samlinger i organisasjoner på internasjonalt/ nasjonalt/ kretsnivå
Politisk arbeid
Hjelpearbeid
Lovpålagt oppmøte
Inntil 2 av disse dagene kan legges til religiøse høytider for andre trossamfunn enn Den norske kirken
Elever som har syke barn
Besøk hos elevtjenesten (rådgiver, helsetjeneste, pp-tjeneste o.l.)
Gjennomføring av eksamen og lesedag dagen før eksamensdagen

Fravær som skyldes helsegrunner må dokumenteres av lege, og det er bare fravær f.o.m. 4. dag som kan strykes.
Unntak er kronisk sykdom. Krav med tilhørende dokumentasjon om sletting av fravær må fremmes innen 2 uker.
Søknadsskjema ligger på hjemmesiden.
Årsaken til fraværet kan kreves ført på vitnemålet, men eleven har ansvar for dokumentasjonen.
Fravær på heldagsprøver må attesteres av lege/ foresatt.
Organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer/ rektor regnes ikke som fravær.
Ved langvarig fravær bør eleven prøve å kompensere dette ved ekstra innsats tilrettelagt av skolen.
………………………………………………
Underskrift elev

………………………………………………….
Underskrift foresatt for elever under18 år
Foresattes mobilnummer og mailadresse
……………………………………………………

