
ORDENSREGLEMENT  
Musikkfolkehøgskolen Viken 

 
 

1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 
• Reglementets overordnede mål er å skape et positivt skolemiljø for alle studenter og ansatte. 

Respekten for andre og deres beste ligger til grunn for reglementet. Og et ønske om at alle bidrar til at 
folkehøgskolefellesskapet skal bli meningsfullt og inkluderende. 

• Ordensreglementet gjelder for deg når du er student ved Musikkfolkehøgskolen Viken.   
Reglementet er også gjeldende for alle arrangementer og turnéer/reiser i skolen regi.  

 
2. FOLKEHØGSKOLESAMFUNNET  

2.1 Lærings- og arbeidsmiljø ved Musikfolkehøgskolen Viken 
§ Du er en del av et folkehøgskolesamfunn, som består av alle studenter og ansatte  
§ Alle har ansvar for å bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø  
§ Du skal bidra til at ingen blir utsatt for mobbing eller kommer til skade på annen måte.  
§ Det legges opp til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
§ Du skal være med å planlegge og gjennomføre hverdagen som er rettet mot dette 
§ Musikalsk kompetanse, personlig utvikling, samhandling, trosbevegelse og samfunnsengasjement står sentralt 

2.2 Som student har du plikt til 
§ Å følge normer for god og hensynsfull atferd 
§ Rette deg etter regler og normer i forbindelse med arrangementer, turer og turneer i skolens regi 
§ Delta på dugnader, kjøkkentjeneste, miljøelev, orden og vask  
§ Møte presist og holde tidsfrister 
§ Delta aktivt i undervisningen 
§ Å arbeide sammen med andre for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer 

 
3. NÆRVÆR/FRAVÆR  

3.1 Generelle retningslinjer 
§ Du har opplysningsplikt overfor skolen om din helsetilstand.  

Vi kan støtte deg på en helt annen måte ved å vite, og da kunne «gå» sammen med deg. 
§ Du skal møte presist på all undervisning,  

unntatt når du er syk eller når andre forhold du ikke rår over oppstår 
§ Dersom du blir syk, eller av annen nødvendig grunn må forlate undervisningen i løpet av skoledagen, må du 

melde fra om dette til lærer og sende en mail til fravar@mfhsv.no 
§ Du har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet ditt 
§ Du skal på Viken være tilstede på 92 % av all undervisning 
§ Alt nærvær/fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i prosent, dager og enkelttimer 

3.2 Dokumentert fravær 
§ Inntil 15 dagers fravær i skoleåret kan godskrives som dokumentert fravær. Dette fraværet vil da ikke belaste 

nærvær-/fraværsprosenten, og kommer ikke på vitnemålet 
 Dokumentert fravær kan være: 

o Kronisk eller alvorlig akutt sjukdom 
o Opptaksprøver og eksamen 
o Er representant i kommunestyret eller fylkestinget 
o Representasjon i organisasjon/styremedlem på nasjonalt nivå 

3.3 Diverse 
§ Minimum 90% registrert frammøte/nærvær er en forutsetning for å få to studiepoeng ved opptak til høyere 

utdanning 
§ Ved mindre enn 90% registrert frammøte/nærvær har Lånekassen som regel og ikke gjøre om lån til stipend 

(etter endt skoleår). Ved enda større fravær kan en bli nødt til å tilbakebetale lånet umiddelbart. 
 

4. ORDEN OG ATFERD 
4.1  Narkotika og misbruk av medisiner/dop 

§ Bruk/oppbevaring/salg av narkotika, fører til utvisning fra skolen (tap av skoleplass) 
§ Du kan heller ikke ha narkotika i kroppen når du begynner på Viken, eller i ferier 
§ Misbruk og/eller salg av medisiner eller dop har samme konsekvenser som for narkotika 
§ Skolen kan kreve testing  
§ Dersom du nekter å avlegge prøve, vil dette føre til utvisning 
§ Vi samarbeider med politiet, og skolen har tillatelse fra deg/skal vite svaret på avlagt prøve 

4.2  Alkohol 
§ Det er ikke tillatt å drikke, være påvirket eller oppbevare alkohol på Musikkfolkehøgskolen Viken eller «ute på 

by’n». Dette gjelder også på turneer/reiser i skolens regi. Brudd på dette i forbindelse med turneer/reiser, vil føre 
til hjemsending fra turnéen/reisen for egen regning 

4.3   Farlige gjenstander 
§ Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som kniv, våpen e.l.  

(dvs. gjenstander som kan oppfattes truende) 
4.4   Skader 

§ Hvis du ødelegger noe, så si ifra. Du vil kunne bli pålagt å utbedre skaden. Hvis det skjer skadeverk, vil den som har 
gjort det bli holdt erstatningsansvarlig. Ved hærverk, vil det også kunne tillegges andre sanksjoner 

4.5   Uhensiktsmessig atferd 



§ Vold, krenkende språkbruk og atferd (diskriminering, mobbing, seksuell trakassering, tyveri, rasistiske utsagn 
m.m.) aksepteres ikke i noen form - verken fysisk, verbalt eller digitalt 

4.6    Skolepenger 
§ Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale 

skolepenger for inneværende og påfølgende 6 uker, og du vil få en sluttfaktura. 
4.7    Orden og renhold 

§ Internater og undervisningsbygg skal holdes rene og ryddige 
Alle studenter plikter å delta i ukentlig renhold m.m. i henhold etter instruksjoner 

4.8    Nattero 
§ Det skal være nattero på skolen/internatene mellom 23.00 - 07.00 Undervisningsbygget/øvingsrom er åpent kl. 

07.00 - 22.00 
  4.9    Soverommet ditt 

§ Du har fått tildelt et rom, og der skal du bo. Samboerskap utover tildelte rom, tillates ikke. 
4.10  Personlig elektronisk utstyr 

§ Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, skal brukes uten å sjenere andre, også 
personlig uaktsom. 

4.11  Røyking og snus 
§ Røyking skal kun skje på det anviste område. Snus må kastes i søppelet 

4.12  Deltakelse 
§ Vi ønsker Te-stuene(med kjøleskap og kjøkkenbenk) som finnes i hver fløy(ca. 15 studenter)  

skal være sosiale pratearenaer og ikke ha TV. TV-rom finnes på skolen ellers. 
§ Som student ved Musikkfolkehøgskolen Viken forplikter du deg til å delta og bidra i undervisning, samlinger, 

arrangementer, dugnader, kjøkkentjeneste og som miljøelev. Du må selv skaffe stedfortreder når det er nødvendig 
  4.13  Internett 

§ Elevnettet er åpent for bruk 06.00 - 01.00. (De resterende timer i døgnet bør brukes til søvn) 
 

5. REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENT 
• Brudd på reglementet, fører til konsekvenser. Gjentatte brudd kan vurderes som skjerpende. 

Det vil også kunne gi tap av musikkompetanse, venner, poeng, penger m.m. 
5.1  Konsekvenser 

§ Pålegg om å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler 
§ Erstatningsansvar 
§ Hjemsending for egen regning fra turneer/reiser/arrangementer 
§ Anmeldelse av antatt straffbare forhold 
§ Beslaglegning av farlige gjenstander og rusmidler. Dette overleveres til politiet 
§ Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller ledelse 
§ Bortvisning fra skolen  
§ Utvisning fra skolen (tap av skoleplass) 
§ Når skolen har ilagt en sanksjon, så må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse, så kan det 

ilegges nye sanksjoner 
§ Studenter kan klage på vedtak i disiplinærsaker til styret for skolen 

5.2  Saksbehandlingsregler 
§ Etter Folkehøgskoleloven § 11, foreligger det regler for behandling av disiplinærsaker. 

Ved Musikkfolkehøgskolen Viken sitter 2 fra ledelsen og 2 pedagogisk ansatte i Disiplinærutvalget. Bortvisning i 
denne sammenheng betyr utelukkelse for kortere tid (inntil 10 dager),  
mens utvisning betyr utelukkelse for resten av skoleåret 

§ Før det fattes et vedtak om bortvisning eller utvisning, skal studenten få mulighet til å forklare seg muntlig 
§ Vedtak utover bortvisning en dag, er enkeltvedtak 

Dette betyr at det må skrives et grunnlag for vedtaket, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil 
klage på et enkeltvedtak, rettes klagen til styret for skolen 
 
 

  
6. REGLEMENTET MÅ VÆRE LEST OG SIGNERET, SENEST SKOLESTARTSUKA (uke 34). 

 
 

____________________________                                     
_________________________________ 

       skoleledelsens underskrift         studentens/elevens underskrift 


