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I. ALLMENT  

1) Skolens oppdrag og dannelsesmål 

 

Skolen skal formidle følgende innhold til elevene: det tyske språk, tysk dannelse og et  
realistisk bilde av Tyskland i alle dets aspekter. Likeledes skal vertslandets språk og 
kultur formidles. Slik skal eleven få kompetanse til møtet med andre folkeslag og 
kulturer, og oppdras til toleranse, internasjonal forståelse og vilje til fred. 
Skolen skal gjøre det mulig for eleven å velge en utdannelse i samsvar med 
hans/hennes evner. Den har derfor til oppgave å formidle kunnskap og ferdigheter, 
samt å sette eleven i stand til å utvise selvstendig dømmekraft og utvikle sin 
personlighet og sine sosiale evner. Skolen skal oppdra eleven til selvbestemthet under 
ansvar for ens medmennesker, til anerkjennelse av etiske normer og religiøse verdier, 
toleranse og respekt for andres overbevisninger. Eleven skal få mulighet til å møte 
andre kulturer og nasjoner og skal oppdras til åpenhet, internasjonal kommunikasjon 
og en fredelig holdning.  
 
Formidlingen av undervisningsinnhold og pedagogiske verdier skal være i samsvar 
med skolens dannelsesmål. Læremål og organisering av undervisningen retter seg 
etter de regler som er vedtatt av Forbundsrepublikken Tyskland og skolens vertsland. 
(Se Håndboka for tyske skoler i utlandet). 
 
Den Tyske Skole Oslo er en tyskspråklig utenlandsskole og en bikulturell skole. Den er 
åpen for elever fra alle nasjoner. Det kreves tyskkunnskaper for å ha utbytte av å gå 
på denne skolen; disse kan blant annet også erverves på skolen. Skolen skal ikke bare 
formidle tysk dannelsesinnhold, men også bidra til å gjøre elevene fortrolige med norsk 
språk og kultur.  
 
Tilleggsundervisning for elever uten tyskkunnskaper er en frivillig ytelse fra skolens 
side, og er avhengig av de organisatoriske og finansielle rammebetingelser. 

 

 2) Formålet med skolens ordensregler og reglement 

 
Formålet med skolens ordensregler og reglement   
Skolen kan kun oppfylle sitt oppdrag dersom skolens eier, rektor, lærere, elever og 
foresatte samarbeider i tillit til hverandre. Bestemmelsene i skolens reglement skal 
fremme dette samarbeidet. 
 
Ved Den Tyske Skole Oslo vil vi skape et arbeidsmiljø preget av gjensidig tillit, der 
vold, mobbing og rasistiske ytringer ikke har noen plass. Respektfull omgang med 
hverandre danner grunnlaget for en positiv atmosfære, som muliggjør læring med 
gode resultater. 
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Dette innebærer at det utvises: 
 

Høflighet og hensynsfullhet  

 
Vi hilser når vi kommer og går. Vi takker, unnskylder oss overfor hverandre og  
unngår uttrykk som kan krenke andre. 
 

Punktlighet  

 
Punktlighet er en forutsetning for at undervisningen skal kunne foregå uforstyrret.  
Punktlighet er også til hjelp når det gjelder å utføre oppgaver innen den frist som er  
satt. 
 

Ro  

 
Arbeidsro og selvdisiplin danner grunnlaget for læring med gode resultater.  
Dette gjelder i klasserommet, for arbeidsplassene i korridoren og i hele 
skolebygningen. Det er rom for lek og aktivitet i skolegården i friminuttene.  
 

Orden  

 
Ytre orden er til hjelp for å kunne arbeide målrettet på skolen. Orden bidrar til at  
alle føler seg vel. Enhver har medansvar for å holde arbeidsplasser, ganger,  
garderober og toaletter rene. 
 

Oppmerksomhet  

 
Skolen forventer at det utvises respekt i omgang med egne og andres ting. Det er  
viktig for sikkerheten på skoleveien at trafikkreglene overholdes.  

II. INNMELDING, OPPTAK OG UTMELDING AV ELEVER  

1) Innmelding 

 
Elevenes foreldre eller en representant for disse innmelder eleven på skolen.  
 
Ved skoleinnskrivning skal det fremlegges fotokopi av fødselsattest (utskrift fra 
folkeregisteret eller dåpsattest) og vaksinasjonsbevis.  
 
Ved overgang fra annen skole skal det i tillegg leveres kopi av siste vitnemål eller 
foreløpig vitnemål. 
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2) Opptak og utmelding 

 
Det er rektor som treffer avgjørelse om opptak og klassetrinn. Dersom det er 
nødvendig med etterprøving, skjer dette i samråd med de involverte lærere. Ved 
opptak av elever som tilstreber en tysk eksamen, må det tas hensyn til regelverket fra  
Kultusministerkonferenz [samarbeidsutvalg for de tyske delstatenes 
undervisningsdepartementer].  
 
Ved innmeldingen bekrefter foreldrene at de har lest og forstått dette reglementet, og 
de bekrefter ved sin underskrift at de har godtatt det. En elev kan kun slutte på skolen 
dersom det foreligger skriftlig søknad om utmelding fra foreldrene (avmeldingsskjema).  
Eleven får et vitnemål og eventuelt anbefaling om hvilken videre utdanningsvei den er 
best skikket til. 
 

3.) Utskrivning  

 
Eleven blir utskrevet fra skolen når han/hun: 

 har nådd utdannelsesmålet for skolegangen  

 utmeldes skriftlig av foreldrene 

 utelukkes fra videre skolegang som ordenstiltak. 
 

I det første tilfellet mottar eleven et avgangsvitnemål (Abschlusszeugnis), i alle andre 
tilfeller et foreløpig vitnemål (Abgangszeugnis).  
 

III. ELEVENS STILLING PÅ SKOLE 
 
For at skolens pedagogiske oppgaver skal kunne utføres og dannelsesoppdraget 
oppfylles, er det av vesentlig betydning at eleven gis mulighet til å være med på å 
utforme undervisningen og fellesskapet på skolen, at han/hun er innstilt på dette, og at 
han/hun blir satt i stand til å ivareta sine rettigheter og plikter i overensstemmelse med 
skolens oppgave. 
 

1) Elevens rettigheter 

 
Ved å delta i undervisningen og medvirke til utformingen av denne og av 
skolefellesskapet, bidrar eleven i samsvar med sine evner og sin alder til å realisere 
den rett til opplæring som han/hun har. Eleven har i særdeleshet rett til å bli informert 
om forhold som angår ham/henne, bli underrettet om sitt prestasjonsnivå og få 
veiledning i spørsmål angående sin skolegang, klage når hans/hennes rettigheter 
innskrenkes, og bli hørt før det settes i gang ordenstiltak mot ham/henne. 
 
Det hører med til skolens dannelsesoppdrag at eleven settes i stand til å ivareta sitt 
medansvar, i særdeleshet og med hensyn til elevens alder og evner, når det gjelder 
medvirkning ved utformingen av undervisningen. En skal også fremme elevens 
muligheter til å øve innflytelse på skolefellesskapet. 
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Ved å være med i spesielle komiteer og arbeidsgrupper, kan elevene delta i aktiviteter 
som er av betydning både for dem selv og skolen, og som har virkning utover skolens 
mer snevre rammer (f.eks. sosialt hjelpearbeid).  
 

 Elevene skal involveres i arbeid og planlegging som gjelder helse, miljø, sosialt 
liv og trygghet 

 Elevene har rett til et læringsmiljø som fremmer utviklingen av deres kroppslige, 
åndelige og sosiale evner  

 Elevene har rett til undervisning, støtte og veiledning angående lovfestede 
bestemmelser (jfr. også Opplæringsloven § 3 ) 

 Elevene har rett til skriftlig eller/og muntlig tilbakemelding, samt veiledning og 
støtte for å nå undervisningsmålene 

 Enhver elev med vanskeligheter av faglig, personlig eller sosial art har rett til 
veiledning og støtte, samt rett til å bli henvist til lokale tjenester som PPT 
(gjelder kun for registrering av lærevansker ) og BUP ved adferdsvansker. 
Formålet med dette er å gi eleven oppfølging og hjelp, slik at han/hun kan 
fortsette å følge undervisningen og være integrert i denne 

 Elever som på grunn av lengre tids sykdom ikke kan delta i undervisningen, har 
rett til å få informasjon og skolens pensum stilt til disposisjon, slik at de kan 
fortsette å følge undervisningen 

 Elevene har rett til veiledning med hensyn til utdannelse og yrkesvalg 

 Elevene har rett og plikt til å organisere et elevråd (jfr. Opplæringsloven § 11-6). 
Skolen skal legge til rette for at elevrådet får gode arbeidsvilkår 

 

2) Elevens plikter 

 
Det er kun mulig for skolen å nå sine målsetninger og utføre sine oppgaver dersom 
eleven regelmessig deltar i undervisningen og ved skolens obligatoriske 
arrangementer. Eleven er forpliktet til, innenfor rammene for undervisningen og i 
skolefellesskapets interesse, å etterkomme de nødvendige instrukser og anvisninger 
fra rektor, lærere og andre personer som er berettiget til å gi slike. På denne måten 
bidrar eleven til at skolens målsettinger nås, og at det skapes og opprettholdes den 
orden som er nødvendig for samkvemmet på enhver skole. 
 

 Elevene skal rette seg etter skolens gjeldende reglement   

 Elevene forplikter seg til å være med på å skape et godt arbeids- og 
læringsmiljø. De skal utvise høflighet og ansvarsfølelse. 

 Elevene skal levere oppgaver og hjemmelekser og utføre arbeidsoppgaver 
innen de frister som er satt. 

 Elevene er forpliktet til alltid å ha med seg arbeidsmaterialene som trengs til 
undervisningen. 

 Skolens eiendom skal tas vare på med omtanke og ansvarsfølelse.  
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3) Elevmedbestemmelse  

 
Skolens dannelsesoppdrag innebærer at en skal fremme elevenes medansvar, 
spesielt når det gjelder medvirkning til utforming av undervisningen og aktiv deltakelse 
i skolens aktiviteter, i samsvar med elevenes alder. Utgivelsen av en skoleavis skjer i 
samråd med rektor.   
 

IV. SKOLEGANG  
 

1) Deltakelse i undervisningen og ved tiltak organisert av skolen  

 
Plikten til å delta i undervisningen innebærer at eleven forbereder seg til 
undervisningen, deltar aktivt i timene, gjør de leksene som gis, samt at han/hun har 
parat de arbeidsmaterialer som trengs, såfremt disse ikke stilles til disposisjon av 
skolen. Når en elev har meldt seg på til et valgfag (Wahlfach) eller en arbeidsgruppe 
(Arbeitsgemeinschaft), plikter han/hun å delta regelmessig over det tidsrom som er 
fastlagt av skolen. Rektor treffer avgjørelse om eventuelle unntak. 

2) Fravær  
 
Gjør sykdom eller andre forhold at en elev er forhindret fra å delta i undervisningen 
eller ved andre obligatoriske skolearrangementer, skal foreldrene straks informere 
skolen om dette. Når eleven møter opp på skolen igjen, skal han/hun legge fram 
skriftlig melding fra foreldrene. Det skal gå klart fram av meldingen hvorfor eleven har 
vært borte fra skolen og hvor lenge fraværet har vart.  
 

3) Fritak fra undervisningen og andre skolearrangementer  
 

 Fritak fra enkelttimer gis av den respektive faglærer.  

 Søknad om fritak for mer enn to dager og fritak som gjelder for dagene 
umiddelbart før eller etter feriene behandles av rektoren. Søkeren tar ansvar for 
å evt. prestasjonssvikt. Ved fritak må eleven og foreldre selv sørge for at 
undervisningsinnholdet blir hentet inn. Undervisningsstoff som ikke ble lært 
selvstendig kan påvirke beslutninger ang. oppflytting. 

 Fritak for lengre tidsrom, også i umiddelbar sammenheng med skoleferier, gis 
vanligvis ikke, og er kun mulig i unntakstilfeller etter skriftlig søknad med angitt 
grunn. Søkeren er selv ansvarlig for eventuelle dårligere prestasjoner som følge 
av fritaket. Forsømt undervisning kan være medvirkende grunn til at eleven ikke 
blir flyttet opp til neste klassetrinn. Nærmere bestemmelser foreligger i 
oppflyttingsreglene. Dersom uforutsette omstendigheter gjør at en elev er 
forhindret fra å møte opp til fastsatt tid etter ferien, skal dette straks meldes til 
rektor.  

4) Fritak fra deltakelse i religionsundervisning og kroppsøving 

 
Religionsundervisningen foregår på tvers av konfesjonene og omfatter også etikk og  
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livssynsundervisning. Elevene kan ikke fritas fra religionsundervisningen. 
 
Det kan bare innvilges lengre tids fritak fra deltakelse i kroppsøving dersom dette 
grunngis med attest fra lege.  

V. ELEVENES PRESTASJONER, HJEMMELEKSER, OPPFLYTTING 

1) Prestasjoner og arbeidsformer  

 
Det er læreren som er pedagogisk ansvarlig for å vurdere elevenes prestasjoner og 
sette karakterer. Han/hun skal ta hensyn til gjeldende forskrifter og de målestokker 
som er fastlagt av skolens fagmøte (med deltakelse av alle lærere og eventuelt 
foreldre etter spesiell invitasjon) og lærermøte (med deltakelse av alle lærere samt 
skolens eier etter spesiell invitasjon). Vurderingen av elevens prestasjoner retter seg 
etter de kunnskaper og ferdigheter som er blitt formidlet i undervisningen. Når 
karakterene skal fastlegges, blir det lagt til grunn flest mulig muntlige, skriftlige og  
praktiske arbeidsformer. Alle arbeidsformer som tas i bruk for å fastsette karakterene 
må ha vært brukt i undervisningen. Skolen har utarbeidet regler for dokumentasjon av 
prestasjoner og straffetiltak i tilfelle av fusk. (s. vedlegg 1) 

 

2) Hjemmelekser  

 
I alle fag gjøres hoveddelen av arbeidet i undervisningstimene. Hjemmelekser utvikler 
seg organisk av undervisningen, og de tjener til repetisjon, fordypning og forberedelse. 
Omfang og vanskelighetsgrad skal tilpasses elevenes alder og ytelsesevne. 
Hjemmelekser skal forberedes og gis på en slik måte at elevene er i stand til å gjøre 
dem selvstendig på rimelig tid. For å fremme elevenes utvikling uten å stille for store 
krav, blir de ulike lærerne i en klasse enige om leksemengden seg imellom. 
Klasselæreren er ansvarlig for koordinasjonen.  
 

3)  Oppflytting  
 
Oppflytting til neste klassetrinn og utdelingen av vitnemål reguleres av oppflyttings- og  
vitnemålsinstruksen. Jfr. vedlegg oppflyttingsinstruks. 

VI. SAMARBEID MELLOM FORELDRE OG SKOLE 
 
Å oppdra elevene og gi dem opplæring er en felles oppgave for foreldre og skole. Det 
er derfor av stor viktighet at foreldre og skole står i nær kontakt med hverandre, slik at 
en i tide kan bli oppmerksom på og søke å forhindre vanskeligheter som ville kunne få 
en negativ innflytelse på elevens utvikling. Skolen skal veilede foreldrene i faglige og 
pedagogiske spørsmål, og la foreldrene få innsyn i retningslinjer og forskrifter.  
 
Utover dette arrangeres det hvert skoleår: et foreldremøte ved skoleårets start.  
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 Her presenteres nytt undervisningsinnhold, og det velges representanter til 
foreldreråd på klasse- og skolenivå 

 et foreldremøte ved begynnelsen av 2. halvår, hvor en ved behov presenterer 
nytt undervisningsinnhold 

 2 konferansedager for foreldrene, foreldreforsamlinger ved aktuelle anledninger 

 Foreldrene skal støtte skolen i dennes dannelsesoppdrag. De samarbeider 
derfor med lærerne og rektor, og holder seg informert om elevens adferd og 
prestasjonsnivå 

 Det er mulig å hospitere i timene etter invitasjon fra læreren 

 Foreldrene skal sørge for at eleven etterkommer skoleplikten, at han/hun er 
hensiktsmessig utstyrt til undervisningen, og at skolens eiendom behandles på 
skånsomt vis 

 Foreldrene er pliktige til punktlig å betale skolepenger og andre gebyrer som 
fastlegges av skolens eier. Søknad om å få ettergitt eller redusert skolepengene 
skal rettes til skolens eier via rektor. 

 Foreldrene anmodes om å melde seg inn i Den tyske skoleforeningen i Norge 
(Deutscher Schulverein in Norwegen) og å støtte denne aktivt. Slik får de 
mulighet til å være delaktige i de beslutninger som skolens eier treffer 

 Nærmere er fastlagt i foreningens statutter 

VII.  FRAVÆRSMELDING  
 
Ved fravær fra én til og med fem dager skal det legges fram melding med angitt 
fraværsgrunn fra foreldre eller foresatte. Ved fravær som strekker seg over mer enn 
fem dager skal det fremlegges legeattest. Spesielle tiltak som gjelder bestemte dager 
skal forelegges lærer i skriftlig form (f.eks. fritak fra kroppsøving). Dersom eleven er 
syk, skal skolen informeres innen kl. 08.15 samme dag. Fravær i enkelttimer eller 
forsentkomming skal føres inn i meldingsboka.  
 

 Fritak fra undervisning 

 
Søknad om fritak fra undervisningen i inntil to dager skal rettes til klasselærer. Dersom 
det gjelder fritak for mer enn to dager, skal søknaden rettes til rektor. Det samme 
gjelder fritak rett før eller etter skoleferien. Ved fritak skal forsømt pensum leses på 
egen hånd. Det gjelder egne regler for de to øverste klassene (jf. Oberstufenordnung, 
DIAP). 

VIII. SKOLEÅR, SKOLETURER  
 

1) Skoleår  

 
Skoleåret varer fra 1. august til 31. juli. Ferieplanen til Den Tyske Skole Oslo tilpasses 
etter ordningen for skolene i Oslo. Ved fastsettelsen av ferieplanen tas det rimelig 
hensyn til både norske og tyske retningslinjer, samt til skolens egne behov.  
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2) Skoleturer  

 
Ekskursjoner og skoleturer godkjennes som skolearrangementer av rektor. 
Ansvarsforhold og tilsyn i forbindelse med gjennomføringen fastlegges på forhånd.  

IX. ORDENSREGLER FOR DEN TYSKE SKOLE I OSLO 

1) Instrukser 

 
I skoletiden er eleven underlagt skolens tilsynsplikt. Derfor skal instruksene fra 
personalet ved Den Tyske Skole Oslo følges.  

2) Opphold på skolen 

 
Elever som ikke er påmeldt ved AKS skal forlate skolebygningen ved skoledagens 
slutt.  

3) Hospitering  

 

Hospiterende elever skal påmeldes skriftlig. 
 

4) Det er ikke tillatt… 
 

 å forlate skolens område i løpet av skoledagen. Dette gjelder i særdeleshet 
også for friminutter og fritimer. Det gjelder unntak for klassene 9 til 12. 

 å oppholde seg i skolebygningen i friminuttene. Unntak: Klassene 9–12 har lov 
til å oppholde seg i klasse- eller oppholdsrommene 

 å drive med leker eller andre aktiviteter som setter andre i fare 

 å ha med seg farlige gjenstander, f.eks. lightere, kniver osv. 

 å ha med seg narkotiske stoffer, alkohol eller sigaretter på skolen eller å 
konsumere slike der 

 å bruke mobiltelefoner. Disse kan kun, etter avtale med lærer, benyttes til å 
ringe etter skoledagens slutt. Det er ikke lov å benytte mobiltelefoner til 
lydopptak, fotografering, avspilling av musikk eller spilling av spill i skoletiden. 
Både elever og foreldre kan til enhver tid nås via skolens sekretariat. 

 å bruke skolens datamaskiner til å laste ned eller lese materialer av 
pornografisk eller rasistisk art, eller andre materialer med innhold som strider 
mot norsk og tysk rett. 

5) Regler for friminuttene 

 
I friminuttene tar vi hensyn til hverandre, og skader ikke medelever eller utsetter dem 
for fare. (friminutt, kl. 09.35 - 09.50; storefri, kl. 11.25 - 11.45 Uhr) 
 

 Det er ikke tillatt å oppholde seg i gangene i friminuttene 

 Det er tillatt å legge fra seg skolesekker eller bøker/papirer i klasserommet 

 Elevene skal huske på å ta med seg matpakke og drikke 
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 Kafeteriaen er åpen i storefri og har sitt eget regelverk 

 Det er ikke tillatt å forlate skolegården i friminuttene (klasse 1-8). Elever i 
klassene 9-12 som ikke har fylt 18 år, får forlate skolegården, dersom det 
foreligger skriftlig samtykkeerklæring fra foresatte 

 Det er satt opp en klasseplan over bruken av ballspillplassen 

 Klatrestativet kan brukes av klassetrinn 1-5 

X. FORSTYRRELSE AV SKOLENS ORDEN  

OG TILTAK I SAMBAND MED DETTE  
 
Den daglige drift og undervisningen ved skolen krever et bestemt reglement for å 
muliggjøre læringsprosessen. Overfor en elev kan det settes i verk ordenstiltak dersom 
han/hun med forsett bryter rettsformer eller det reglementet som gjelder for 
vedkommendes skole. Ordenstiltak skal kun settes i verk dersom det er påkrevd ut fra 
hensyn til undervisning og pedagogisk arbeid, eller til vern for involverte personer eller 
ting.  
   Det hører med til lærerens pedagogiske oppdrag å gi elevene innsikt i 
nødvendigheten og betydningen av regelverket, for på denne måten å bidra til at 
elevene stiller seg positive til skolens reglement og handler i overensstemmelse med 
dette. Ordenstiltak skal settes i verk med den pedagogiske målsetting å styrke eleven i 
hans/hennes sosiale ansvarsfølelse. De må derfor treffes i sammenheng med skolens 
pedagogiske oppdrag og ansvar overfor den enkelte elev. 
 
Pedagogiske tiltak prioriteres foran ordenstiltak. Tiltakene må stå i et rimelig forhold til  
foranledningen.  

XI. SKOLENS TILSYNSPLIKT OG ANSVAR  

1) Tilsynsplikt  
 
Skolen er pliktig til å ha tilsyn med elevene i undervisningstimene, friminuttene og 
fritimene, under skolearrangementer, samt i et rimelig tidsrom før og etter 
undervisningen. Tilsynsplikten ender når elevene forlater skolen etter skoledagens 
slutt. Eleven er pliktig til å følge de anvisninger som gis av tilsynspersoner.  
 

2) Forsikring og ansvar  

 
Når eleven er innskrevet på skolen, overtar skolens eier forsikringen mot ulykker som 
skjer på skoleveien, i undervisningen, og ved deltakelse på skolearrangementer. 
Foreldrene skal ta forsikringsvilkårene til etterretning.  
Skolen tar ikke ansvar for verdisaker som eleven har med seg.  

XII. HELSERØKT PÅ SKOLEN  
 
Skolen skal treffe tiltak for å fremme hygienen på sitt område og er integrert i den 
norske skolehelsetjenesten. Foreldre og elever skal følge skolens instrukser. Dersom 
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det blant elevene eller innenfor disses bofellesskap opptrer smittsomme sykdommer, 
skal rektor straks informeres. Denne iverksetter de påkrevde tiltak i samsvar med 
forskrifter fra helsemyndighetene på stedet.  
 

XIII. BEHANDLING AV INNSIGELSER OG KLAGER  
 
De ansvarlige lærermøters avgjørelser når det gjelder oppflytting og ordenstiltak er 

prinsipielt skolens interne anliggender. Skolen har kompetanse til å behandle 

innsigelser og klager. Når foreldre anmoder om at avgjørelser tatt av rektor eller 

lærermøte skal etterprøves, fastsetter rektor fremgangsmåten. Da det ved de spørsmål 

som her kommer i betraktning, fremfor alt dreier seg om pedagogiske anliggender, 

avgjøres klagen i regelen av rektor og det ansvarlige lærermøte.  

XIV. SLUTTBESTEMMELSE 
 

Reglementet er revidert med dato 01.03.2012. 

Ledelsen ved Den Tyske Skole Oslo - Max Tau har vedtatt reglementet med virkning 

fra den 01.03.2012. (§ IX. avs. 4) og 5) supplementert den 16.08.2012, vedlegg 2 den 

17.06.2016) 

Dermed trer det i kraft fra og med skoleåret 2011/12. 
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VEDLEGG 1 

BEDØMMELSE OG KONTROLL AV PRESTASJONER, FUSK OG FORSØK PÅ 

FUSK  

 

1) Prestasjonsbedømmelse som pedagogisk oppgave 

 
Det er en pedagogisk oppgave å bedømme elevenes prestasjoner. Skolen skal hjelpe 
elevene til å bli kjent med kravene i læreplanen, til å bli fortrolig med at hans/hennes 
prestasjoner kontrolleres og bedømmes, og til å innse nødvendigheten av dette.  
Prestasjoner bedømmes i første rekke etter i hvilken grad lærekravene er oppfylt. 
Dessuten skal, fremfor alt i Sekundarstufe I (klasse 5 – 10), også forholdet til 
læregruppen trekkes inn. I tillegg skal elevens individuelle progresjon bedømmes, 
samt hans/hennes prestasjonsvilje. Bedømmelsen hjelper eleven til å bli klar over hvor 
han/hun står, og til å kunne sammenligne med andre prestasjoner. Den gjør det også 
mulig for læreren å kontrollere i hvilken grad undervisningen gir resultater, så han/hun 
kan ta hensyn til dette ved den videre planleggingen.  
 

2) Karaktersystemet  

 
Elevenes prestasjoner bedømmes etter en sekstrinnet karakterskala med følgende 
karakterer: sehr gut (meget godt), gut (godt), befriedigend (tilfredsstillende), 
ausreichend (tilstrekkelig), mangelhaft (mangelfullt) og ungenügend (utilstrekkelig). 
Karakterene defineres på følgende måte:  
 

 (1) sehr gut (meget godt) 
= en prestasjon som i særs høy grad svarer til kravene  

 (2) gut (godt) 
= en prestasjon som helt og fullt svarer til kravene 

 (3) befriedigend (tilfredsstillende) 
= en prestasjon som i det store og hele svarer til kravene 

 (4) ausreichend (tilstrekkelig) 
= en prestasjon som oppviser mangler, men som allikevel svarer til kravene 

 (5) mangelhaft (mangelfullt) 
= en prestasjon som ikke svarer til kravene, men som allikevel viser at de 
nødvendige grunnkunnskaper er til stede, og at manglene vil kunne rettes opp 
innen rimelig tid 

 (6) ungenügend (utilstrekkelig) 
= en prestasjon som ikke svarer til kravene, og hvor selv grunnkunnskapene er 
så mangelfulle at manglene ikke vil kunne rettes opp innen rimelig tid 
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3) Muntlig kontroll av prestasjonene  

 
Ved tilegningen av undervisningsstoffet og kontrollen av undervisningens resultater blir 
alle muntlige arbeidsformer vektlagt på sin egen måte ved siden av de skriftlige. Det 
skal tas tilbørlig hensyn til muntlig kontroll av prestasjonene ved bedømmelsen. 
Detaljene fastlegges av lærermøtet (med deltakelse av alle lærere samt skolens eier 
etter spesiell invitasjon).  
 
Begrepet „krav“ i definisjonene viser til omfanget av kunnskapene, selvstendig og riktig  
anvendelse av disse, samt måten de fremstilles på. Muntlig kontroll av prestasjonene  
Ved tilegningen av undervisningsstoffet og kontrollen av undervisningens resultater blir 
alle muntlige arbeidsformer vektlagt på sin egen måte ved siden av de skriftlige. Det 
skal tas tilbørlig hensyn til muntlig kontroll av prestasjonene ved bedømmelsen. 
Detaljene fastlegges av lærermøtet (med deltakelse av alle lærere samt skolens eier 
etter spesiell invitasjon).  
 

4) Skriftlig kontroll av prestasjonene  

 
Skriftlig kontroll av prestasjonene (prøver, skriftlig kontroll av innlært stoff, skriftlige  
arbeider) skal fordeles jevnt over skoleåret i samsvar med progresjonen i 
læreprosessen. De skal tilsvare kravene i læreplanen og vokse organisk ut av 
undervisningen. Lærermøtet (med deltakelse av alle lærere samt skolens eier etter 
spesiell invitasjon) fastlegger antallet prøver i de enkelte fag i løpet av skoleåret under 
hensynstagen til læreplanen og antallet undervisningstimer i faget. Elevene får ved 
skoleårets begynnelse vite hvor mange prøver som skal avholdes. Under 
planleggingen av skoleåret fastlegger faglærerne i samråd med hverandre når prøvene 
skal avholdes. Skriftlige kontroller av innlært stoff skal i regelen kunngjøres på forhånd.  
 
Dersom mer enn en tredjedel av elevene ikke oppnår et tilstrekkelig resultat, avgjør 
rektor i samråd med faglærer om prøven skal bedømmes eller erklæres ugyldig.  
I Sekundarstufe I (klasse 5 – 10) kan læreren kreve at et forsømt skriftlig arbeid tas 
igjen dersom det ellers ikke er mulig å bedømme prestasjonene på saklig korrekt måte  
 

5) Fusk eller forsøk på fusk under skriftlig prestasjonskontroll  

 
Dersom en elev fusker, forsøker å fuske eller hjelper andre til å fuske, avgjør den lærer 
som har oppsyn eller faglærer hvilke tiltak som skal iverksettes. Det skal tas hensyn til 
prinsippet om forholdsmessighet. For konsistensens skyld har lærermøtet (med 
deltakelse av alle lærere samt skolens eier etter spesiell invitasjon) utarbeidet følgende 
regler, som skal anvendes ved fusk og forsøk på fusk:  
 

 formaning og trussel om utelukkelse fra prøven  

 avslutning av det skriftlige arbeidet og karakteren "ungenügend" (utilstrekkelig) 

 Bestemmelsene i eksamensreglementet om fusk og forsøk på fusk berøres ikke 
av dette 
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VEDLEGG 2  

MULIGE PEDAGOGISKE TILTAK OG ORDENSTILTAK 
Pedagogiske tiltak kan være: 
 

 Muntlig formaning  

 Midlertidig beslaglegning av gjenstander 

 Ekstraoppgaver som er egnet til å la eleven innse sin feilaktige adferd 

 Muntlig eller skriftlig melding til foreldre eller foresatte 

 Pedagogisk samtale mellom elev og lærer/ sosiallærer eller rektor  

 Pedagogisk samtale mellom elev og lærer/ sosiallærer eller rektor der 
foreldre/foresatte er tilstede 

 Opparbeiding av forsettlig forsømte arbeidsoppgaver 

 Opparbeiding av forsettlig forsømt undervisning etter at foreldrene er blitt 
informert 

 
Viser det seg at pedagogiske tiltak er utilstrekkelige, kan følgende ordenstiltak 
iverksettes:  
 

1. Skriftlig advarsel til foreldre/foresatte og evt. eleven, dersom han/hun er over 15 
år, om at karakterene for orden og adferd kan bli satt ned ved gjentatte brudd 
på skolereglementet. Herunder faller glemt skolemateriell, manglende 
hjemmelekser, gjentatte forsinkelser og forstyrrelser av undervisningen  

2. Nedsatte karakterer i orden og adferd i vitnemålet 
3. Skriftlig advarsel om utelukkelse fra undervisningen ved gjentatte brudd på 

skolereglementet 
4. Rektor kan ekskludere elever som gjentatte ganger, eller i alvorlig grad, har 

brutt skolens reglement fra undervisningen: 

 Klasse 1 -  7:  Enkelttimer eller resten av dagen 

 Klasse 8 - 10: Inntil 3 dager 

 Klasse 11-12 : Inntil 5 dager 
 

5. Klasse 11-12 
Ved spesielt alvorlige brudd på skolereglementet, eller ved straffbare 
handlinger, vil skoleledelsen informere foreldre/foresatte/elev skriftlig om at det 
vil bli søkt Fylkesmannen om å utvise eleven fra skolen for resten av skoleåret 

6. For klasseturer eller utflukter gjelder samme regler som i punkt 1-5.  
Ved en eventuell hjemsending av elever fra en klassetur i klasse 8-12 må 
foreldre/foresatte overta kostnader for hjemtransport 

 
Før det tas avgjørelse om ordenstiltak i pkt. 3-6 skal eleven – hvis mulig med foresatte 
tilstede - få anledning til å forklare seg for rektor. Avgjørelse om ordenstiltak skal tas av 
rektor, etter at han/hun har referert med lærerne i klassen. 
 
Spesielt alvorlige forseelser rapporteres til fylkesmannen og forholdet blir anmeldt til  
Politiet.  
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Ødeleggelse av skolens eller andres eiendom kreves erstattes.   
 
Kollektive straffetiltak, kroppslige avstraffelser eller andre tiltak som krenker 
menneskeverdet, er ikke tillatt.  
 
 
 
 
 
   

 

 


