VANLIG SAKSGANG VED DISIPLINÆRSAKER/BRUDD PÅ SKOLENS REGLER.
1. Påtale av tilsynslærer/linjeleder/annen bemyndiget person.
2. Rapport i Journalen
Gjelder offisielle og pålagte handlinger.
Alle regelbrudd og påtaler skal føres i Journalen (Hvem, hva, når, samtale).
Alle telefonsamtaler vedr. regelbrudd føres i Journalen.
3. Offisiell muntlig påtale.
Vanligvis gis den muntlige offisielle påtalen av undervisningsinspektøren.
Undervisningsinspektøren noterer dag/dato/kl. for den muntlige påtalen. Videre
skriver inspektøren en kort redegjørelse for problemstillingen og faktiske forhold.
Eleven gjøres kjent med at videre brudd kan medføre bort/utvisning.
Dersom eleven er under 18 år skal foreldre/foresatte informeres om påtalen.
4. Underskriving av rapport.
Brudd på reglementet som fører til skriftlig rapport skal forevises elev som skal
skrive under på at hendelsen er riktig beskrevet.
5. Skriftlig påtale.
Vanligvis gis den skriftlige påtalen av rektor/undervisningsinspektøren.
I begrunnelsen for påtalen skal det vises til de regler, problemstillinger og faktiske
forhold påtalen bygger på. Eleven gjøres kjent med at videre brudd kan medføre
bort/utvisning.
Dersom eleven er under 18 år skal påtalen sendes til foreldre/foresatte.
6. Sak i disiplinærråd/lærerråd.
Se eget skriv om forhåndsvarsling.
Ved alvorlige saker kan saken tas opp direkte i disiplinærråd/læreråd. Se eget skriv om forhåndsvarsling.
(Saksgangen er bare ment som et eksempel og er ikke et juridisk dokument.)

mars 4, 2013

Folkehøgskole
Sted

20xx

PÅTALE VED DISIPLINÆR/REGELBRUDD

Vi viser til skolens grunnregler pkt..../fraværsreglement/annet og samtale den 20....
(Beskrivelse av problemstillingen:)
Vi vil bemerke at dersom det ikke skjer en markert endring vil
xx/skolen/disiplinærråd/lærerrådet måtte vurdere din videre skolegang ved x Folkehøgskole.
Dersom eleven er under 18 år sendes påtalen til foreldre/foresatte.

...............................................................
-undervisningsinspektør-/-rektor-

mars 4, 2013

Folkehøgskole
Sted 20..

MELDING OM DISIPLINÆRRÅDSSAK SOM KAN FØRE TIL
BORTVISNING/UTVISNING

Disiplinærrådet skal i sitt møte xxxx behandle som SAK / .

Brudd på skolens grunnregler, (bruk av alkohol/rusmidler el.a.).
........................................................................................................................."
(Redegjørelse for saksforhold:)

Denne meldingen er et forhåndsvarsel om at disiplinærrådet kan komme til å gjøre vedtak om
bortvisning/utvisning fra skolen. I samsvar med Forvaltningslovens § 16 om forhåndsvarsling,
gis du derfor mulighet til å forklare deg muntlig for disiplinærrådet før saken tas opp til
behandling. Slik forklaring kan gis til disiplinærrådet dag den .. 20.. kl..
I følge forvaltningslovens § 18 §19 har du rett til innsyn til de dokumentene som vedgår
saken. Disse dokumentene følger vedlagt.
For elever under 18 år er foreldre/foresatte underrettet om det ovenstående.

For disiplinærrådet

-rektor- evt. -disiplinærrådsleder-

Varsel bort-utvisning 04.03.2013

Folkehøgskole
Sted / 20..

DISIPLINÆRRÅDSVEDTAK OM BORTVISNING/UTVISNING

Disiplinærrerådet har i dag den . 20… behandlet som SAK / .
"..............................................."
Disiplinærrådet viser til
a. Sakspapirer
b. Samtaler
c. Muntlig redegjørelse
Med hjemmel i Folkehøgskolelovens §5 har disiplinærrådet fattet følgende vedtak:
" …vises bort fra skolen f.o.m. den .. t.o.m. den ..."
Alternativt:
" …vises ut fra skolen fra d.d."
Begrunnelse for vedtaket er følgende:
a. Regler vedtaket bygger på (ordensregler e.l.)
b. Problemstillinger
c. Faktiske forhold
d. Hovedhensyn ved skjønnsutøvelsen

Klagefristen er tre uker fra den dagen du mottar dette vedtaket, jfr. Forvaltningslovens § 29.
En eventuell klage skal være skriftlig og sendes:
Disiplinærrrådet
Folkehøgskole
Sted
Erklæring om klage skal:
- være undertegnet av deg selv, eventuelt din fullmektig/din foresatte
- nevne det vedtak som det klages over
- nevne den endring som ønskes i vedtaket
Klagen bør også være begrunnet.

Vedtak bort-utvisning 04.03.2013

b

Det vises ellers til de øvrige bestemmelser i Forvaltningslovens kapittel IV, V og VI om klage
og til § 18 jfr. § 19 i kap. IV som gir adgang til å se sakens dokumenter.
Ettersom vedtak om bortvisning/utvisning kan bli gjennomført før en eventuell klagesak er
avgjort, vises også til forvaltningslovens §42 første ledd, som gir adgang til å be om utsettelse
av gjennomføringen av vedtaket.
Fristen for å be om utsettelse settes til 1 - èn- dag fra mottakelsen av vedtaket.
Dersom Disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak ved en eventuell klage, går saken til Styret
for Folkehøgskole. Styret er eneste klageinstans, men det kan klages til departementet
(Utdanningsdirektoratet) for å få vurdert om de formelle sakdsbehandlingsregler er fulgt.

For disiplinærrådet

-rektor-

Vedtak bort-utvisning 04.03.13

Orientering om klagerett.
Klagefristen er tre uker fra den dagen du mottar dette vedtaket, jfr. Forvaltningslovens § 29.
En eventuell klage skal være skriftlig og sendes:
Organ…..
xxx Folkehøyskole
0000 Sted
Erklæring om klage skal:
- være undertegnet av deg selv, eventuelt din fullmektig
- nevne det vedtak som det klages over
- nevne den endring som ønskes i vedtaket
Klagen bør også være begrunnet.

Det vises ellers til de øvrige bestemmelser i Forvaltningslovens kapittel VI om klage og til §
18 jfr. § 19 som gir adgang til å se sakens dokumenter.
Ettersom vedtak om bortvisning/utvisning kan bli gjennomført før en eventuell klagesak er
avgjort, vises også til forvaltningslovens §42 første ledd, som gir adgang til å be om utsettelse
av gjennomføringen av vedtaket.
Fristen for å be om utsettelse settes til 1 - èn- dag fra mottakelsen av vedtaket.
Dersom –disiplinærorganet- opprettholder sitt vedtak ved en eventuell klage, går saken til
Styret for Folkehøyskolen. Styret er eneste klageinstans, men det kan klages til
Utdanningsdirektoratet for å få vurdert om de formelle saksbehandlingsregler er fulgt.
Reglene i kapittel IV, V og VI i forvaltningsloven gjelder ved klagebehandling.

Orientering om klagerett - kortversjon 04.03.2013

