
ORDENSREGLER PÅ BYGDØY SKOLE 
 

Ordensreglementet for den enkelte grunnskole skal også gjelde på skolevei. I tillegg gjelder 

det utenfor skoletiden dersom det som skjer, fører til at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen.  

Bystyret har vedtatt felles ordensregler som gjelder for hele Osloskolen. I tillegg kan hver 

enkelt skole utarbeide sine tilleggsregler. Driftsstyret skal ha ordensreglene opp til 

godkjenning hvert år. I møte 19.09.18 vedtok driftsstyret skolens ordensregler for skoleåret 

2018-2019. 

 

§ 5, Regler for orden og § 6, Regler for oppførsel i Forskrift om reglement for orden og 

oppførsel i Oslo-skolen ligger til grunn for ordensreglene på Bygdøy skole. Sanksjonene er 

forankret i § 7- 11. 

 

Reglementet skal bidra til et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig 

konsentrasjon.  

 

Regler for orden: 

Elevene skal: 

 møte presist 

 følge skolens regler for melding av fravær 

 møte forberedt til opplæringen 

 ha med nødvendig utstyr 

 gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 

 holde orden 

 

Regler for oppførsel:   

Det er alminnelig oppførsel som forventes, og elevene skal: 

 være tilstede i opplæringen 

 behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i 

skolehverdagen, med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, 

seksuell orientering m.m.  

 bidra til et godt skolemiljø 

 rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 

 ta godt vare på skolens eiendeler 

 vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt 

utstyr 

 følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres: 

 å mobbe eller på andre måter krenke andre 

 å utøve vold eller true med fysisk vold 

 å fuske eller forsøke å fuske 

 å ha med eller bruke rusmidler 

 å ha med og/eller benytte farlige gjenstander 

 å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

 

 

 



Tillegg for Bygdøy skole: 

 I skoletiden skal elevene være i skolegården eller på grøntområdene 

 Ingen sykling på skolens område mellom kl. 08.00 og kl.16.30 (Egne regler gjelder i 

skoletiden for elever som går på BAKS)  

 Elever som sykler, må bruke sykkelhjelm. (Kun elever med sykkelkort kan bruke 

sykkel til og fra skolen.) 

 Elever som benytter sparkesykler til skolen, må parkere den på sykkelparkeringen i 

skolegården. Rollerblades, skateboards, rullesko og lignende skal ikke brukes inne 

eller på skolens område uten spesiell tillatelse.  

 Alle elever skal benytte innesko i klasserommene 

 Mobiltelefoner og alt elektronisk utstyr skal være avslått og ikke synlige når de 

bringes inn på skolens område.  

 

SANKSJONER VED BRUDD PÅ SKOLENS REGLER 

NB hovedregel: Kontakt alltid foresatte. 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 

 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)  

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver 

 Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer 

 Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor 

Dersom eleven blir sendt/tilkalt til ledelsen, tar ledelsen kontakt med foresatte og 

informerer mens eleven er til stede. 

 Dersom eleven bryter reglene for bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr, kan 

utstyret beslaglegges for resten av dagen i klasserommene. Ved gjentatte brudd på 

reglene, skal saken legges fram for rektor.  

 Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors 

avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)  

 Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (myndigheten 

kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)  

 Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen etter rektors avgjørelse 

(myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)  

 Midlertidig eller permanent klassebytte  

 Midlertidig eller permanent skolebytte  

 Anmeldelse av ulovlige forhold 

 Inndragelse av ulovlige gjenstander 

 
 

SKOLENS BEREDSKAPSPLAN FOR KRISER OG VOLD 

FINNES PÅ ALLE ARBEIDSROM OG SKOLENS HJEMMESIDE 

 

 

 

 

Skolens ordensregler skal gjennomgås minst en gang om året for alle ansatte og for alle elever. Det 

skal være sak på elevrådet i begynnelsen av skoleåret. 


