
formål
(jfr §1 i Forskrift om reglement for orden og 
oppførsel i Oslo-skolen, vedtatt 25.09.2012)

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens 
målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget 

av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

virkeområde
(jfr §2 i Forskrift om reglement 

for orden og oppførsel i Oslo-skolen)
Reglementet gjelder når skolen har ansvar 

for elevene, inkludert på skoleveien. 

Reglementet gjelder også når andre enn skolen har 
ansvar for en aktivitet eller et arrangement i skolens 

fellesrom og arealer, for eksempel Bakås FAU.

regler for orden
(jfr §4 i Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen)

◆ Møt presis til undervisning.  
 Ved gjentatt forsentkomming om morgenen uten 
 melding fra foresatte, tas det kontakt med foresatte.
 Kommer du gjentatte ganger for sent til undervisning 
 etter friminutt, får du advarsel – deretter samtale 
 med kontaktlærer sammen med foresatte. 
◆ Ha med deg nødvendig utstyr.
◆ Les ukeplaner og og vit når «annerledes» 
 dager krever annet utstyr.
◆ Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
 Ved større mengder avtalt leksearbeid som ikke blir gjort, 
 blir du innkalt til samtale med kontaktlærer/rektor/
 sosiallærer og foresatte for å lage en plan for å ta det igjen.
◆ Følg gruppas regler som gjelder for undervisningen.
◆ Hold generell orden i timene.
◆ Ha mobiltelefon innstilt på lydløs i skolesekken. 
◆ Hold det ryddig rundt deg og på skolens område.
◆ La eiendeler og utstyr du ikke har bruk for, være hjemme.
◆ Bruk ikke andres eiendeler uten eiers tillatelse.
◆ Ta godt være på skolens eiendeler.

regler for oppførsel
(jfr §5 i Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen)

på bakås skole viser vi alminnelig 
god oppførsel
◆ Vær til stede i opplæringen og delta aktivt.
◆ Vis interesse for undervisningen.
◆ Vis hensyn til medelever, ansatte og andre 
 du møter i skolehverdagen.
◆ Vis respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, 
 livssyn, seksuell orientering med mere.
◆ Sett deg inn i reglene for nettvett, og følg dem 
 når du er på nettet. 
◆ Følg skolens regler for melding av fravær.
◆ Følg skolens regler for bruk av mobiltelefoner, 
 datautstyr og digitalt utstyr.
◆ Ta av hodeplagg inne (religiøse hodeplagg unntatt).

på bakås skole viser vi hensyn 
og respekt for andre
Dette regnes som uakseprabel oppførsel:
◆ Mobbing, trakassering eller annen krenkende atferd
◆ Utøvelse av eller trusler om fysisk vold.
◆ Fusk eller forsøk på fusk.
◆ Banning
◆ Slåssing 
◆ Forstyrrelse av andres arbeid eller lek.
◆ Negative eller nedsettende ord om eller til andre.

konsekvenser og sanksjoner
(jfr §6-9 i Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen)
Vi benytter følgende sanksjoner som ved Oslo-skolen 
generelt, 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 (Opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8).
6. Midlertidig eller permanent skolebytte 
 (Opplæringsloven § 8-1).

I mobbesaker følges egne prosedyrer/rutiner. Negativ 
adferd irettesettes umiddelbart, og hjemmet kontaktes. 

anmeldelse av 
straffbare forhold
Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet.

erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr 
kan elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. 
Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

trivsels- og ordensregler


