
Vedtatt i skolestyret 28. mai 2002 

Ordensreglement for Filadelfia bibelskole 

1. Det forutsettes at elevene forplikter seg til å leve etter Bibelens etiske retningslinjer. 

2. Elever og lærere har et felles ansvar for å utvikle et positivt og godt miljø ved skolen. 

3. Elevene velger et elevråd. Elevrådets formann møter i skolestyret og har rett til å fremme saker på 
vegne av elevene. 

4. Elevene har ansvar for renhold og orden. De plikter å utføre tildelte oppgaver ut fra egen turnus og 
instruks. 

5. Skolemiljøet skal være røyke- og rusfritt: 

• Dette gjelder på skolens område i undervisningstiden, under arrangementer til andre tider og i 
forbindelse med skolens arrangementer utenfor skolens område.  

• Det inkluderer også arrangementer/aktiviteter under praksisperioder/ studieturer 

6. Elevene forplikter seg på å betale skolepenger og egenandeler på de studieturene de deltar på. 
Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som sykdom, ulykker eller lignende 
og dette gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig, betales bare for mottatt undervisning 
og for relevant skolemateriell og administrasjon.  Dersom studiet avbrytes av andre grunner, vil eleven 
måtte betale erstatning i henhold til bibelskolens faktiske økonomiske tap. 

7. Undervisningen og studieturer er obligatoriske, likeledes fagplanens fastsatte kveldspraksis og 
helgearrangementer. 

8. Det forventes at det nødvendige undervisningsmateriell og lærebøkene etter fagplanen anskaffes. 
Dersom man ikke er tilstede ved utdeling av materiale, må man selv sørge for å skaffe seg materialet.  

9. Elevene plikter å møte presis til undervisning og samlinger. 

10. Velferdspermisjoner kan gis dersom gode grunner taler for det. Permisjoner må søkes skolen skriftlig 
på eget skjema. 

11. Det leveres egenmelding etter alt fravær. Dette skjer ved første frammøte på skolen. Skolen kan kreve 
sykemelding fra lege. 

12. Støtten fra Statens Lånekasse kan falle bort ved langt fravær. Med langt fravær over 4 uker (20 dager) 
per semester, eller korte fravær som til sammen blir over 4 uker. I slike tilfeller må Lånekassen 
underrettes. 

13. Ved langt ureglementert fravær har eleven ikke rett til vitnemål. Antall fraværsdager påføres 
vitnemålet. Jfr pkt. 12. 

14. Reglementsbrudd kan føre til bortvisning fra skolen. Konsekvensen av gjentatte reglementsbrudd kan 
være utvisning for resten av skoleåret. Eleven kan anke til skolestyret og departementet. 

15. Skoleplassen sies opp skriftlig. Det vil så være en 14 dagers betenkningstid der det skal forekomme 
minst én samtale mellom eleven og skolens ledelse. Oppsigelsen vil kunne tre i kraft etter 14 dager 
dersom partene ikke er enige om å forlenge betenkningstiden. 


