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ORDENSREGLEMENT FOR SKØYENÅSEN SKOLE 
Ved Skøyenåsen skole jobber vi målrettet for å skape en trygg og aktiv læringsarena. 

 

 

 

Formål 
Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, 

inkludering og gir et godt grunnlag for læring. 

 

 

Hjemmel for skolens ordensreglement 

Ordensreglementet er hjemlet i opplæringsloven, og utformet i henhold til forskrift om reglement for 

orden og oppførsel i Osloskolen. Ordensreglementet vedtas av skolens driftsstyre. 

 

§ 9 A-10.Ordensreglement 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i 

lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om 

kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal 

behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje 

innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om 

tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. 

 

Lenke til Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen: 

 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven 
 

 

Ordensreglementet er vedtatt av driftsstyret 14.11.18. 

 

 

Vurdering av elevens orden og oppførsel  

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas på bakgrunn av reglene i ordensreglementet.  
 

Når en elev står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller oppførsel, skal foresatte varsles skriftlig om 

dette. Det er elevens endring/mangel på endring etter sendt varsel som avgjør om karakteren skal settes 

ned eller ikke Ved særs grove enkelthendelser kan karakteren likevel bli satt ned på bakgrunn av en slik 

enkelthendelse. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringsloven
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Regler for orden 

God orden på Skøyenåsen skole innebærer å 

- møte presis til alle timer gjennom dagen 

- følge skolens regler for melding av fravær 

- dokumentere alt fravær fra foresatte (fravær som ikke dokumenteres av foresatte føres som 

udokumentert fravær) 

- møte forberedt til opplæringen 

- ha med og ta frem nødvendig utstyr 

- holde orden i skap, hyller og permer 

- gjøre lekser og annet arbeid til rett tid og overholde frister 

- bidra til god orden i klasserom og fellesarealer 

 

 

Konsekvenser ved brudd på regler for orden 

- samtale med lærer om regelbruddet, det blir ringt hjem ved gjentatte brudd på samme regel, 

eller ved grove brudd. 

- anmerkning  

- samtale med skoleledelsen 

- Skriftlig varsel om mulig nedsatt karakter i orden ved gjentatte brudd 

- Nedsatt karakter i orden  

- Ved skade på skolens eiendom kan elev/foresatte bli erstatningspliktige, det samme gjelder for 

tap av bøker og annet undervisningsmateriell 

- Skolen vil anmelde straffbare forhold  

 

Regler for oppførsel  

Å vise god oppførsel på Skøyenåsen innebærer å  

- være til stede i opplæringen (udokumentert fravær er skulk og kan føre til nedsatt 

oppførselskarakter) 

- møte til vurderingssituasjoner 

- behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt    

uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering  

- inkludere medelever i samtaler og andre aktiviteter 

- følge klassens regler for arbeidsmiljø og trivsel 

- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 

- ta godt vare på skolens eiendeler 

- bruke mobil i undervisningen kun når lærer tillater det. 

- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og annet digitalt utstyr 

- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

- spise og drikke utenom undervisning 

- ta av luer, caper, yttertøy o.l i undervisningen. Dette gjelder ikke religiøse hodeplagg som er 

tillatte å bruke på skolen 

- følge skolens regler for friminutt  

- overholde ilagte sanksjoner ved brudd på regler for oppførsel 

 

Oppførsel som ikke aksepteres på Skøyenåsen 

- å mobbe, krenke eller plage medelever eller ansatte ved skolen 

- å utestenge eller fryse ut medelever fra et sosialt felleskap 

- å snakke stygt til medelever og ansatte ved skolen 

- vold eller trusler om fysisk vold 

- å jukse ved prøver og andre vurderingssituasjoner   

- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 

- å bruke tobakk/snus på skolearrangementer og/eller i skoletiden 
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- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander som kniv, laserpenn, skytevåpen eller noe som kan 

minne om det 

- å utøve hærverk på skolens eller andres eiendom. Eksempler på skolens eiendom er bygg, 

bøker, datamaskiner og inventar 

- å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet  

- skulk (bevisst fravær uten gyldig skriftlig dokumentasjon fra foresatte) 

 

Konsekvenser for brudd på regler for oppførsel 

- samtale med lærer om regelbruddet, det blir ringt hjem ved gjentatte brudd på samme regel, 

eller ved grove brudd. 

- anmerkning  

- samtale med skoleledelsen 

- skriftlig varsel om mulig nedsatt karakter i oppførsel 

- pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader eleven er ansvarlig for  

- erstatte skadet eller tapt eiendom 

- pålegg om å oppholde seg på bestemte eller begrensede områder av skolens areal 

- farlige gjenstander inndras og utleveres kun til foresatte 

- skolen vil som hovedregel anmelde lovbrudd/straffbare handlinger 

- midlertidig eller permanent klassebytte 

- midlertidig eller permanent skolebytte  

 (Konsekvensene nedenfor er enkeltvedtak og kan påklages) 

- bortvisning for enkelttimer eller resten av dagen  

- bortvisning for inntil 3 dager  

 

 

Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. 

- Eleven skal ha fått mulighet til å bli hørt og forklare seg muntlig for den som skal ta 

avgjørelsen. 

- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig). 

- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre 

reaksjoner eller hjelpetiltak. 

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. 
 

 
 

 

 
 


