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Til foresatte 

 

Informasjon om at skolen starter med å registrere ordens- og oppførselsmerknader i Visma flyt 

skole.  

 

Skolen benytter det digitale meldingssystemet i Visma for registrering av ordens- og oppførsels-

merknader. Vi har brukt dette systemet i ett år på ungdomstrinnet. Vi vil nå ta dette i bruk også for  

7. trinn. 

 

Systemet fungerer slik at kontaktlærer skriver inn en merknad i Visma, foresatte får en SMS-melding og 

dere kan også gå inn i Visma og lese merknaden under fanen «Anmerkninger». 

 

Hensikten med å innføre ordningen, er å sikre bedre kommunikasjon med foresatte om elevens orden og 

oppførsel på skolen. Videre vil registreringen tjene som dokumentasjon og hjelp i halvårsvurderingen i 

orden og oppførsel.  Alle elever fra 1.-10. trinn skal ha en halvårlig tilbakemelding i orden og oppførsel.  

Ved at skolen sikrer at foresatte får fortløpende og tidlig informasjon om sitt barn, er hensikten at 

foresatte kan ta dette opp med sitt barn slik at atferdsendring kan skje.  

 

Det er brudd på oppførsels- og ordensreglementet som danner grunnlaget for vurdering i orden- og 

oppførsel og for meldinger til hjemmet. 

Vurderingen i orden og oppførsel skal bidra til elevens sosialiseringsprosess. Målsetningen må ses 

i sammenheng med opplæringslovens formålsbestemmelse, som sier at skolen har et ansvar for 

elevens danning og sosialisering. Skolen er viktig for hvordan eleven lærer å forholde seg til 

fellesskapets formelle og uformelle regler. Vurderingen i orden og oppførsel skal også være med 

på å sikre at elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø oppfylles. 

Orden: 

Vurderingen i orden er knyttet til om eleven stiller forberedt til opplæringen, arbeidsvaner og 

arbeidsinnsats. Momenter som det legges vekt på er om eleven har med seg bøker, andre hjelpemidler, 

har gjort lekser, leverer oppgaver i tide, punktlighet osv. 

 

Oppførsel 

Vurderingen av elevens oppførsel skal se på hvordan eleven oppfører seg mot medelever, lærere og 

andre ansatte. Her kan det legges vekt på om eleven tar hensyn til andre og viser respekt. Mobbing, 

forstyrrelser av undervisningen og manglende innrettelse etter lærerens henstillinger mv. kan føre til 

meldinger til hjemmet. 

 

For nærmere informasjon om meldinger til hjemmet vises det til skolens nettside under fanen 

«Reglement og retningslinjer» - «Rutiner for anmerkninger».  Videre vises det også til skolens ordens- 

og oppførselsreglement på samme internettside. 

 

 

Froland skole, 18.08.17 

 

Hallgeir Berge 

Virksomhetsleder/rektor 


