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Vedtatt: K-sak 127/18
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Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for
skolefritidsordningen (SFO), gjeldende fra 01.01.2019
1 INNLEDNING
Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og
den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 9A-10 og § 13-7 med
merknader.
Regler for elevenes skolemiljø og reglene for elevenes trygghet gjelder også for
SFO jfr. Opplæringsloven § 9a-1.
Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale
regler. Ordensreglementet må også ses i sammenheng med ”Tiltaksplan for
elevenes psykososiale miljø”.
§ 1 Formål
Reglementet skal bidra til å ivareta brukernes rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
§ 2 Virkeområde
Ordensreglementet omfatter alle brukere av kommunale SFO tilbud i Fauske
kommune.
Ordensreglene gjelder for SFO tiden, på arrangement i regi av SFO, på skolens
områder og på skoleveien.
Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da SFO ikke har ansvaret
for elevene forutsatt at elevenes oppførsel har tilknytning til SFO.
§ 3 Regler for orden og oppførsel
Brukere av SFO skal:











Møte presis
Ha med nødvendig utstyr
Følge regler for melding ved fravær
Bidra til et godt psykososialt miljø
Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn
eller seksuell orientering
Rette seg etter beskjeder fra ansatte
Ta godt vare på eiendeler tilhørende SFO
Vise nettvett og følge SFO sine regler for bruk av digitalt utstyr
La mobiltelefon og andre verktøy for multimedieavspilling være avslått i
SFO tiden. Dette gjelder også kamera. Disse kan bare benyttes ved
tillatelse fra SFO.
Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg i garderobeskap
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Ikke forlate SFO området uten tillatelse

Oppførsel som ikke aksepteres:







Å krenke andre
Å utøve eller true med fysisk vold
Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
Å bruke tobakk /snus
Å ha med eller benytte farlige gjenstander
Støy og uro som går ut over andre brukeres trivsel

§ 4 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel
1) Gi muntlig/skriftlig advarsel
2) Kontakte hjemmet og involvere foresatte
3) Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom SFO tiden for å rette opp skader
bruker er ansvarlig for
4) Midlertidig inndra gjenstander
5) Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på
andre
6) Ved alvorlige brudd på reglementet kan bruker miste retten til SFO plass
§ 5 Straffbare forhold
Straffbare forhold meldes til politiet.
§ 6 Skade/hærverk
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan bruker i
tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli
erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1)
Det samme gjelder ved tap av materiell.
§ 7 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:





SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Bruker skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den
som skal ta avgjørelsen.
Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning
skal begrunnelsen gis skriftlig).
Foreldre/foresatte varsles.
Sanksjon nr. 6 i § 4 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg
følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i
forvaltningsloven.
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