
LOKALE ORDENSREGLER BJØRNDAL SKOLE - gjeldende fra 01.01.2013 

 
"Ifølge opplæringslova §§ 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir 
fastsatt ordensreglement for offentlige grunnskoler og videregående skoler. I Oslo kommune har 
byråden for kunnskap og utdanning fått delegert myndighet til å fastsette et reglement som er felles for 
Osloskolen. 
  
Fullstendig ordensreglement for Oslo-skolene finns på Utdanningsetatens hjemmeside 
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/. Disse gjelder for alle elever. Skolens lokale 
ordensregler er hjemlet i opplæringsloven med tilhørende forskrifter, og er en lokal tilpasning av 
Forskrift om reglement orden og oppførsel i Oslo-skolen, vedtatt 25.09.2012 
 
Reglementet trer i kraft 01.01.2013. 
Opplæringslova §§ 2-9 andre ledd og 3-7 andre ledd krever at reglementet gjøres kjent for elevene og 
foreldrene.  
Reglementet finnes på skolenes hjemmeside http://www.bjorndal.gs.oslo.no/ 

 

 

HENSYN OG RESPEKT FOR ALLE 

REGLENE GJELDER PÅ SKOLEN, SKOLEVEIEN OG PÅ AKTIVITETER I SKOLENS OG AKTIVITETSSKOLENS REGI 

 
 
GOD SPRÅKBRUK 

 Snakk til og om hverandre på en ordentlig måte 

 Det er forbudt å krenke noen, for eksempel å si stygge, nedlatende ting om andre, om deres 
hudfarge, religion, etnisitet, seksualitet eller kjønn 

 Det er forbudt å true, spre rykter, bruke krenkende ord og uttrykk på norsk og andre språk 

 

GOD OPPFØRSEL – BIDRAG TIL TRIVSEL OG ET GODT LÆRINGSMILJØ 

 Oppfør deg slik at alle har det bra, ikke plag andre  
 Hvis noen ber om å få bli med i lek, ta dem med - hvis noen står alene, inviter dem med 

 Gi hjelp om noen trenger det – hent en voksen om nødvendig 

 Det er forbudt å utøve vold eller fysisk mobbing, som for eksempel å slå, lekesloss, sparke, 
lugge, spytte, dytte, eller ødelegge andres ting eller andres lek osv. 

 Kast snøball bare på blinker eller på andre anviste steder 

 Ta ansvar for det du sier og gjør. Hvis du gjør en feil og bryter en regel, vær ærlig og innrøm det 
og snakk med den eller de du har såret og rydd opp i saken  

 Følg skolens regler om melding av fravær 

 Vis nettvett http://dubestemmer.no/ og følg skolens regler for bruk av hjelpemidler og 
spesialutstyr 

 Det er forbudt å krenke noen på nett 

 

 

 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
http://www.bjorndal.gs.oslo.no/
http://dubestemmer.no/


HOLDE ORDEN 

 Møt presis til timer og møter 

 Møt forberedt til undervisning og andre aktiviteter 

 Ha med nødvendige bøker og utstyr 

 Ta vare på skolebøkene dine og skolens utstyr 

 Gjør arbeid og lekser til rett tid og overhold frister 

 Hjelp til med å holde skolen ren og ryddig 

 Kast søppel i søppelkassene 

 

FØLGE BESKJEDER 

 Hør etter og rett deg etter beskjeder fra alle voksne på skolen og aktivitetsskolen 

 

FØLGE FELLES RUTINER 

 La mobiltelefon være på lydløs og ligge i sekken, fra du kommer til skolen til du går hjem 

 Opphold deg innenfor skolens / aktivitetsskolens område og grenser 

 Du må ha skriftlig tillatelse fra foreldre for å sykle til skolen – bruk sykkelhjelm og lås sykkelen i 
sykkelstativene 

 Sykkel, sparkesykkel eller annet utstyr som kan være til fare for egen eller andres sikkerhet, 
skal ikke brukes på skolens område 

 Godteri, snacks og brus tas bare med ved spesielle anledninger etter avtale med kontaktlærer 

 Tyggegummi er forbudt 

 Private spill som pokèmon og elektroniske spill, skal ikke tas med til skolen eller AKS uten at 
det er avtalt på forhånd 

 Ødelagte ting må repareres eller erstattes 

 

Lokale sanksjoner knyttet til §9A - i tillegg til "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo" 

 Elever kan bli pålagt å møte 15 min før vanlig skoletid - foreldre informeres på forhånd 

 Elever kan bli pålagt å rette opp skader eleven er ansvarlig for etter skoletid – foreldre 
informeres på forhånd 

 Elever kan holdes inne i friminuttene, eller inntil 15 min etter skoletid, uten å varsle foreldre 

 Elever blir fratatt gjenstander som er forbudt eller farlige, eller brukes i strid med 
ordensreglene. Foresatt kontaktes og må hente beslaglagte gjenstander 

 Elever må ringe hjem når de kommer for sent til skolen uten melding fra foreldre 

 Elever må ringe hjem for å fortelle om krenkende språkbruk eller atferd mot andre elever / 
voksne 

 
 
 
 
Vedtatt i Driftsstyret 04.03.2013 

 

 


