
   

 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

Nordstrand skole                                  
 

 

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 
 

Hjemmel: Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune, fastsatt 03.07.2018.  
Regler for orden og oppførsel gjengir deler av hjemmelsforskriften med tillegg av regler tilpasset Nordstrand skoles lokale behov.  

Vedtatt av Driftsstyret på Nordstrand 23.09.2019. 

 

FORMÅL:  Nordstrand skole skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Da må skolen 

være et godt sted å være for elever og ansatte, med ro, orden, respekt og faglig 

konsentrasjon. For å oppnå dette målet, trenger vi regler for orden og oppførsel.  

 

VIRKEOMRÅDE:      Regler for orden og oppførsel gjelder når skolen har ansvaret for elevene og på skoleveien. 

Har elevens oppførsel tilstrekkelig tilknytning til skolen, gjelder reglene også på tider da 

skolen ikke har ansvar for elevene. 

 

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL  

1. Følg skolepatruljens anvisninger på veien til skolen. Elever anbefales ikke å sykle til skolen før de har 

godkjent sykkelkort og da med hjelm. Som sykkel regnes også sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter og 

selvgående transportmidler. Sykling i skolegården er på hverdager bare tillatt etter kl.1700. Sykler skal låses til 

skolens sykkelstativer. 

2. Ved fravær varsler foresatte skolen gjennom app-en Skolemelding, senest innen kl. 08.00 på fraværsdagen. 

3. Møt presis til timer og avtaler. Er du sen, gå stille inn. Snakk med læreren din i første pause.  

4. Ha med skolesaker, hold orden på pulten, i hyllen, pennalet og sekken. Gjør skolearbeid til avtalt tid. Har du 

ikke gjort lekser, si ifra til læreren og vis melding hjemmefra. Melding er voksnes ansvar. 

5. Ta godt vare på personlige eiendeler. Leker er ikke tillatt å ta med. Ikke ta med ting du er redd for å miste, kan 

gå i stykker eller skade andre. Mobiltelefon (herunder smartklokker, o.l.) er bare tillatt å bruke etter avtale 

med lærer. Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken på hele skolens område mellom kl.0730 og kl. 1645. Du 

skal ikke ha med deg eller bruke tyggegummi, godteri, rusmidler/tobakk, farlige gjenstander, m.m. i skoletiden. 

6. Bidra til arbeidsro i timene, følg beskjeder fra alle voksne og vis respekt for undervisningen, uansett hvem 

som har ansvaret for klassen. Følg klassereglene dere har laget. 

7. Skolen er mobbefri sone. Vis god oppførsel og vær inkluderende! Dette er et felles ansvar – hver dag. 

Hensyn og respekt vises gjennom hva vi gjør og hva vi sier. Gjør noen urett mot andre, si ifra til en voksen! 

Husk at:  

 Nedsettende ord til eller om andre ikke er lov. 

 Det er lov til å tro, tenke og mene forskjellig.  

 Vi ser ulike ut. Vi skal hver og en være stolte av oss selv og ikke tåle å bli ertet.   

8. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres lek er ikke å vise hensyn, respekt og god oppførsel. Det er derfor 

ikke lov. I skolegården er det voksne og elevmeglere som kan hjelpe deg. Vi har egne regler for skolens 

uteområder som skal følges.   

9. Ta vare på alt som tilhører skolen. Bøker og IKT-utstyr tilhører skolen. Det gjør også trær og planter. 

Klatring er bare tillatt i klatrestativ. Er du uheldig å ødelegge noe, si ifra til en voksen med en gang. Vi har 

egne regler for bruk av IKT-utstyr som skal følges. 

10. Hold skolen ren og ryddig - hver dag. Vi tar ikke med mat og drikke ut i friminutt. Hver klasse får tildelt 

ryddeuker av elevrådet. Bruk innesko. Forlat WC slik du ønsker å finne det. 

11. Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletiden uten tillatelse.  
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REAKSJONER: 

Brudd på reglene for orden og oppførsel kan føre til reaksjoner fra skolen. Ved brudd på reglene vil skolen benytte 

en eller flere av reaksjonene nedenfor. Overholdes ikke reaksjoner, kan eleven ilegges nye reaksjoner.  

1. Muntlig tilsnakk 

2. Samtale med lærer eller rektor. 

3. Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte.  

4. Bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer.  

5. Inndragning av mobiltelefon og andre gjenstander som forstyrrer undervisningen, for resten av dagen.  

6. Inndragning av gjenstander som brukes på farlig måte. 

7. Elev må møte opp før skoletid eller være igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av 

medelev på skolevei.  

8. Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne). 

9. Fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev. 

10. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler. 

11. Være til stede før eller etter skoletid for samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.  

12. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen. Før avgjørelse om bortvisning blir tatt, skal skolen ha 

vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. 

13. Ved skade på skolens eiendom eller utstyr, kan det fremmes krav om erstatning mot eleven og/eller elevens 

foresatte/foreldre. Det samme gjelder ved tapt undervisningsmateriell. 

14. Anmeldelse av ulovlige forhold.  

 

Ved bruk av reaksjoner, følger skolen saksbehandlingsreglene gitt i Oslo kommunes forskrift: 

 

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

 Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får 

snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.  

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

 Rektor avgjør om reaksjonene nr. 7-14 tas i bruk.  

 Avgjørelsen om reaksjonene nr. 1-6 delegeres til lærerne.  

 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. Før foresatte varsles, 

skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser. 

 Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av 

dagen. 

 Reaksjon nr. 12 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. 

 

Dette reglementet trer i kraft 24.09.2019 


