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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 kan legges vekt på er om eleven har med seg bøker og
andre hjelpemidler, leverer oppgaver i tide, punktlighet osv.
Oppførsel
Vurderingen av elevens oppførsel skal se på hvordan eleven oppfører seg mot medelever,
lærere og andre ansatte mv. 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 medføre nedsatt oppførselskarakter.
Vurderingen i oppførsel er ikke bare knyttet til det som skjer i opplæringen, men også det som
skjer utenfor. Dette må tolkes på samme måte som ordensreglementets virkeområde, og betyr
blant annet at det som skjer i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform, på vei til og
fra skolen, på arrangementer i skolens regi og skoleturer kan trekkes inn i vurderingen.
Vurderingsnormen er hvorvidt elevens oppførsel har direkte sammenheng med skolens
virksomhet.
Grunnlaget for vurderingen
Forskriften presiserer at vurderingen i orden og oppførsel skal ta utgangspunkt i hvordan
eleven opptrer i forhold til skolens ordensreglement. Anmerkningene er skolens
dokumentasjon og grunnlag for vurderingene.
Til vanlig skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser; unntaket er dersom
enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov. Fravær kan føre til nedsett karakter i enten
orden eller i oppførsel.
Varsel
Er det fare for at eleven vil få nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter, skal eleven og
foresatte varsles. Hensikten er at eleven skal ha mulighet til å korrigere seg og likevel få
karakteren ”god”.
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