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ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE 

OPPSAL og VETLAND  

  

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. 

 

Ifølge opplæringslova §§ 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt 

ordensreglement for offentlige grunnskoler og videregående skoler:  

§ 2-9. Ordensreglement  

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. 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 åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot 

elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. 

 

 I Oslo kommune har byråden for kunnskap og utdanning fått delegert myndighet til å fastsette et 

reglement som er felles for Osloskolen. 

Byråden i Oslo vedtok 25.09.2012  nytt reglement for orden og oppførsel. Formålet med 

reglementer er å øke fokuset på ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon i Osloskolen.  

 

Reglementet er hjemlet i lov 17.07.1998  nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa.  

Det nye regelverket trådde i kraft 01.01.2013. 

 

"Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen" finner du på skolens hjemmeside - 

praktisk informasjon.   

 

Det fremkommer av reglementets § 2 andre ledd at den enkelte skoles driftsstyre kan gi utfyllende 

lokale regler for orden og oppførsel som er tilpasset skolens behov. 

 

Kontaktlærer vil på utviklingssamtalen gjennomgå ordensreglene med eleven og foresatte. Eleven 

og foresatte underskriver på at reglene er gjennomgått. 
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Oppsal og Vetland skoler har vedtatt felles standarder for elevadferd.  

Disse standardene er utarbeidet av elever, ansatte og foresatte, og beskriver hva slags elevadferd vi 

forventer på Tvillingskolene:    

 

1. Jeg er høflig. Jeg håndhilser på voksne når dette forventes. Jeg bruker ikke banneord / 

sarkasme / ironi / nedsettende kommentarer om andre. 

 

2. Jeg er punktlig. Jeg kommer presis til alle timer, jeg har med meg nødvendig utstyr 

som jeg trenger til alle timer og aktiviteter. Jeg holder tidsfrister på skolearbeid som 

skal leveres.  

 

3. Jeg viser ansvarlighet. Jeg bidrar til at alle elever opplever en mobbefri skolehverdag. 

Jeg behandler gjenstander og læringsområder på skolen på en respektfull måte og jeg 

hjelper gjerne til ved behov.  

 

4. Jeg følger skolenes regler. Jeg følger skolenes felles regler og regler som gjelder 

avdelingen og klassen/gruppen min.  

 

5. Jeg viser omsorg for både medelever og voksne. Jeg respekterer at mennesker er 

forskjellige, uavhengig av kjønn, hudfarge og kommunikasjonsform. Jeg gir ros og 

positive tilbakemeldinger til mine medelever og til voksne.   

 

6. Kommunikasjon er viktig. Jeg forsøker alltid å kommunisere uansett språk.  

 

7. Jeg gjør det beste jeg kan på skolen. Jeg gjør skolearbeid med så god orden og 

kvalitet som jeg klarer. Jeg vil også bidra til at mine medelever lykkes på skolen. 

 

8. Jeg er på skolen for å lære. Jeg bidrar også til at andre elever lærer.  

 

9. Jeg er fleksibel.  Jeg samarbeider med både elever og voksne. Jeg lytter og er åpen for 

andre sine forslag til å løse utfordringer.  

 

10.  Jeg viser respekt for både elever og voksne. Jeg lytter til hva andre har å si. Jeg 

prøver alltid å se noe positivt hos både elever og voksne.  
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ORDENSREGLEMENT FOR OPPSAL OG VETLAND SKOLER: 

Vi forventer at elevene på Tvillingskolene følger de fire Olweusreglene: 

1. Vi skal ikke mobbe andre. 

2. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet. 

3. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. 

4. Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlæreren eller annen lærer og 

de hjemme. 

 

Det er ikke tillatt å: 

 ha med våpen eller andre farlige gjenstander  

 bruke tobakk, snus, alkohol og narkotika  

 fotografere eller filme medelever eller andre personer * 

 ha med mineralvann, brus, energidrikker, tyggegummi eller godteri * 

 benytte privat elektronisk utstyr som for eksempel musikkspillere, headset og ørepropper 

inne på skolearealene i skoletiden *   

 bruke sparkesykkel, rulleskøyter, skateboard eller liknende på skolen 

For øvrig: 

 Skolens IKT-regler og regler om nettvett skal følges. 

 Caps, luer, yttertøy og utefottøy skal oppbevares i elevskap/garderobe i 

undervisningstiden. Innesko bør benyttes inne. 

 Penger eller andre verdisaker bør ikke tas med på skolen. Oppbevaring av verdisaker på 

skolen skjer på eget ansvar. 

 Private leker/spill/kort bør ikke tas med på skolen. 

 Bruk av mobiltelefon: 

Barnetrinnet: Mobiltelefon skal være avslått og ikke benyttes i skoletiden.  

U-trinnet: Mobiltelefon skal stå på lydløs og skal ikke benyttes inne på skolearealene i 

skoletiden. * 

 For å sykle alene til og fra skolen, forventes det at eleven har gjennomført skolens 

trafikkopplæring. Sykkelhjelm skal benyttes på skoleveien.  

 Ballspill skal kun skje på nærmere angitte steder. 

 Snøballer skal kun kastes på oppsatte blinker. 

* Lærere kan gi tillatelse til unntak i undervisningsøyemed eller ved særskilte anledninger. 
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Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 

 

Tvillingskolene Oppsal og Vetland vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for 

orden og oppførsel: 

1. anmerkning 

2. skriftlig advarsel til elev 

3. skriftlig melding til foreldre/foresatte 

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven 

er ansvarlig for 

5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 

og 3-8) 

6. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen 

- inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (oppll. §§ 2-10) 

- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8) 

- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8) 

7. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 

9. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8) 

 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. 

 

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges 

nye sanksjoner. 

 

Anmeldelse av straffbare forhold 

Skolene vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 

 

Erstatningsansvar 

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens 

foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Skadeerstatningslovens §1-2 nr.2 regulerer for 

øvrig foreldres erstatningsansvar.  

Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. 

 

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

 

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

for resten av dagen. 

 

Sanksjonene i punkt 6 - 9 ovenfor er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

 

I tillegg har skolen anledning til å benytte disse sanksjonene:   

 

- Pålegge elevene å møte opp før skoletid / være igjen etter skoletid for å forhindre 

krenkende adferd/mobbing av medelev på skoleveien. 

- Ved særlig høy risiko, vurdere sammen med foresatte, om å tilby eleven et alternativt 

undervisningsopplegg på skolen i stedet for deltakelse på aktivitet utenfor skolen.  

- Begrense mulighetene til valgfritt opphold i skolegården i friminuttene for å forhindre 

krenkende adferd/mobbing av medelev.   

- Begrense elevenes mulighet til å forlate skolens område i skoletiden / friminuttene. 

(8.-10. trinn )  

- Nekte eleven i en periode å benytte skolens pc-er ved brudd på skolens IKT-

reglement.  

- Beslaglegge gjenstander som skolen anser som farlig. 

- Mobiltelefon som blir brukt i en undervisningssituasjon kan tas vare på av læreren i 

klasserommet, ut timen. Dette regnes ikke som beslaglegging.  

- Foresatte vil alltid varsles når skolen ilegger sanksjoner som nevnt over.  

 

 


