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Samarbeidsutvalgene i grunnskolene i Re og Tønsberg kommuner, Ungdomsrådene i Re og
Tønsberg kommuner, Utdanninsforbudet Tønsberg, Fagforbundet Tønsberg, Tønsberg
læringssenter Foreldreutvalgene for grunnskolene i Re og Tønsberg kommuner

Høring - forskrift til ordensreglement i Tønsberg kommune
Re og Tønsberg kommuner slås sammen til Tønsberg kommune fra 1. januar 2020. Begge de
gamle kommunene har vedtatt forskrift til ordensreglement for grunnskolen.
Det er kommunen som har ansvaret for at det blir laget ordensreglement for skolene de eier.
Skoleeier kan delegere myndighet til å fastsette ordensreglement til rektor.
Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Skoleeier kan:




delegere myndigheten til den enkelte skole, som så fastsetter sitt eget ordensreglement.
vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen.
fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte
skole å gi særregler tilpasset lokale forhold.

Når skolen har fått delegert muligheten til å gi utfyllende regler, må disse reglene være i tråd
med det vedtatte ordensreglementet.
Vurderinger
Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt
skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte.
Inndelingslova, §13, sier at ved sammenslåing av kommuner gjelder lokale forskrifter og
vedtekter fremdeles for de gamle delene av den nye kommunen inntil de blir endret.
Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra opprettelsen av
den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett felles ordensreglement for alle skolene. Ved
å vedta ny forskrift i forkant av kommunesammenslåingen, vil de samme regler og sanksjoner
gjelde for alle elevene i grunnskolen uavhengig av hvor i kommunen de bor.
All den tid skolene er forskjellige, bør det også gis anledning til å utarbeide supplerende regler
ved den enkelte skole så lenge disse ikke bryter med det forskrift til ordensreglement.
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:

Postboks 2410
3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens allé 1c
33 34 80 00

E-post:

postmottak@tonsberg.kommune.no

Bank:

2400.05.09988

Internett:

www.tonsberg.kommune.no

Org.nr.

950 611 839

Om høringen
Høringsinstansene står fritt i forhold til hva de ønsker å uttale seg om.
Høringsfrist: 25.10.2019
Innspill sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi i wordformat til espen.irving.riiser@tonsberg.kommune.no av hensyn til den den videre
saksbehandlingen.
Forskrift til ordensreglement skal vedtas av kommunestyret. Høringsinnspillene vil ligge til grunn
for endelig utforming av forskriften, og de vil i sin helhet bli vedlagt saken som kommer til
behandling i kommunestyret.
Med hilsen
Espen Irving Riiser
virksomhetsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg
HØRINGSUTKAST Ordensreglementet for skolene i Tønsberg kommune
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