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Særskilte ordensregler for Stangnes Rå videregående skole 
 

 

§14 Egne regler for skolene 

 

For spesielle forhold som ikke dekkes av dette ordensreglement eller andre 

reglement, kan den enkelte skole utarbeide egne regler. Slike regler kan være: 

• Skolens reaksjon på fusk ved prøver eller eksamen 

• Eget IKT-reglement 

• Parkeringsbestemmelser 

• Bruk av spesialrom 

• Ekskursjoner og skoleturer 

• Verkstedsregler 

• Andre sikkerhetsregler 

 

 

 

 

 

 

§14-1 Bruk av IKT-utstyr 

Denne paragraf må sees i sammenheng med: 

Fylkeskommunalt «IKT-reglement for bruk av IKT-ressurser» 

 

Utfyllende reglement: 

a) En bruker må ikke søke å gjøre seg kjent med andres passord o.l.,  

eller på annen måte søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data.  

Dette gjelder uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.  

b) Brukerne har plikt til å følge IKT-ansvarliges anvisninger om bruk av IKT-

utstyret og tjenester knyttet til dette. 

c) Reglementet gjelder også privat IKT-utstyr som inneholder eller kan få 

tilgang til informasjon som har opphav i Troms og Finnmark 

Fylkeskommunes (TFFK) informasjonssystemer, tilkoblet TFFK’s digitale 

infrastruktur eller at det brukes programvare lisensiert av TFFK. 

d) Ved avsluttet skolegang skal eleven avinstallere programvare som de har 

fått tilgang til gjennom Troms og Finnmark Fylkeskommune og/eller 

skolen. 

 

Straffbare forhold vil bli anmeldt 
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§14-2 Branninstruks 

Hvis brann oppstår eller brannalarmen går, skal du følge branninstruks og 

utfyllende branninstruks som er slått opp på alle klasserom og sentrale steder på 

skolen. 

 

§14-3 Røykeforbud/snusforbud 

Skole og skoletiden ble fra 1. juli i 2015 lovbestemt tobakksfri. Det betyr at 

elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden mellom kl. 0800 og kl. 1530. I 

denne perioden skal det ikke røykes og/eller snuses på skolens område eller i 

synlig nærhet av skolen. Forbudet gjelder også på skoleturer og 

skolearrangementer. 

 

§14-4 Parkering og fartsbegrensning 

Det er innført parkeringsavgift ved skolested Stangnes. Parkering er bare tillatt 

på merkede parkeringsplasser. Betaling skjer via parkeringsautomat eller App. 

Parkeringskort for elever og ansatte utleveres i skolens resepsjon. Høyeste 

tillatte hastighet inne på skolens område er 20 km/t.  

Ved skolested Rå er det gratis parkering. 

 

§14-5 Mobiltelefonbruk 

Bruk av mobiltelefon tillates i undervisningen i samråd med lærer. Ut over dette 

skal telefonene oppbevares i mobilhyllene, eller på annen egnet plass. Eleven 

selv har ansvar for verdisaker som tas med på skolen, også mobiltelefon. I de 

klasserom som ikke har mobilhylle skal elevene følge anvisning til lærer 

vedrørende oppbevaring av mobiltelefon. 

 

§14-6 Rydding og orden i kantina 

a) Det er ikke tillatt å ta med dekketøy eller annet utstyr ut av kantina. Hvis 

det i enkelte tilfeller er behov for slikt utstyr, må dette avklares med 

kantinepersonalet på forhånd. 

b) Brukt servise og lignende skal settes på anviste plasser før kantina 

forlates. 

c) Kantina er et av skolens spisesteder. Av hygieniske årsaker er det derfor 

ikke tillatt å være iført kjeledress/arbeidsantrekk. 

d) For øvrig gjelder skolens ordensreglement også i kantina 

 

§14-7 Ordensregler for klasserom/spesialrom 

Det er utarbeidet et felles reglement for klasserom: 

ALLE SKAL PÅSE AT: 

• rommet blir luftet mellom hver time 

• tavla blir rengjort til neste time 

• ingen forlater klasserommet før det er ryddet 

• gulv, arbeidsbord og fellesbord skal være ryddet og rene 
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• utstyr som har vært i bruk settes på rett plass 

• vinduer er lukket når siste time er slutt 

• persiennene/markisene er trukket opp 

• miljøesken brukes kun til papir.  

• første mandag i måneden settes eskene på gangen for tømming av 

vaktmesterne (skolested Stangnes) 

 

Elever har ikke anledning til å oppholde seg i spesialrom uten tilsyn. De enkelte 

spesialrommene har egne regler tilpasset rommene. 

 

§14-8 Låneregler for biblioteket 

Alle bøker og andre medier som lånes fra biblioteket skal alltid registreres hos 

bibliotekaren. Den som låner er ansvarlig for at alle lån leveres tilbake eller 

erstattes. Dersom biblioteket ikke er betjent, har vi selvbetjent utlån. 

Se eget oppslag på biblioteket om lånetider eller spør bibliotekarene. 

Hvis den boka du vil ha er utlånt, kan du sette deg på venteliste. 

 

§14-9 Retningslinjer for ekskursjoner/klasseturer 

Skolen har egne retningslinjer for ekskursjoner/klasseturer. Disse skal skrives 

under av elev i god tid før avreise. Når eleven er under 18 år skal også foresatte 

skrive under.  

 

§14-10 Rutiner for behandling av fravær 

Skolen har egne rutiner for behandling av fravær. 

 

§14-11 Retningslinjer ved fusk eller forsøk på fusk ved prøver eller 

eksamener 

Vi viser til Forskrift til Opplæringsloven §3-36 og §3-37, Troms og Finnmark 

fylkeskommunes retningslinjer for eksamen og ordensreglementet for Troms og 

Finnmark fylkeskommune § 4.2.  

Under prøver og eksamen 

1. En prøvevakt som får mistanke om fusk eller forsøk på fusk skal straks 

varsle lærer/rektor. 

2. Lærer/rektor gjør eleven/privatisten oppmerksom på mistanken i prøve- 

eksamenslokalet og varsler om at saken vil bli tatt opp etter prøven eller 

eksamen. 

3. Eleven/privatisten får anledning til å fullføre prøven eller eksamen. 

 

Etter prøver 

1. Etter prøven innkalles eleven til samtale med avdelingsleder. 

2. Eleven får anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

3. Avdelingsleder tar en avgjørelse om eventuell annullering av prøve. 
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Etter eksamen 

1. Etter eksamen innkalles eleven/privatisten straks til samtale med rektor. 

2. Eleven/privatisten får anledning til å uttale seg før vedtak fattes. 

3. Rektor fatter et skriftlig vedtak om annullering av eksamen for eleven. 

Vedtaket kan ankes til fylkesmannen. 

4. For privatister oversendes saken til Troms fylkeskommune til avgjørelse. 

 

Konsekvenser for elever ved fusk eller forsøk på fusk ved prøver 

1. Prøven annulleres. 

2. Varsel sendes til eleven om fare for nedsatt karakter i atferd. 

3. Eleven får ikke karakter på prøven og det kan få konsekvenser for 

standpunktkarakteren i faget. 

4. Klasselærerrådet vil vurdere om eleven skal få nedsatt karakter i atferd 

for hendelsen alene eller sammen med andre forhold. 

 

 

Konsekvenser for elever ved fusk eller forsøk på fusk ved eksamen 

1 Eksamen annulleres. 

2 Eleven får ikke eksamenskarakter i faget og dermed ikke bestått 

kompetansebevis eller vitnemål. 

3 Ved fusk eller forsøk på fusk ved eksamen av elever, faller 

standpunktkarakteren bort. 

4 En elev som får eksamen annullert, kan tidligst gå opp til ny eksamen 

som privatist ett år etter. 
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