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ORDENSREGLEMENT 
 

Osloskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å 

skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal 

følge vanlige regler i samfunnet, herunder det samfunnet forbinder med alminnelig god 

folkeskikk. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter arrangert av skolen. 

 

Ordensregler for Vestre Aker skole:  

 

1. Du behandler andre med respekt og tar avstand fra mobbing og krenkende atferd. 

 

2. Du tar avstand fra bruk av vold, trusler og andre kriminelle handlinger. 

 

3. Du tar vare på skolens bygninger og eiendeler. 

 

4. Du tar avstand fra å benytte rusmidler i tilknytning til skolens tilbud. 

 

Reaksjonsmåter/sanksjoner: 

Ved gjentatte brudd på ordensreglene, kan eleven tas ut av undervisning for resten av timen 

eller dagen til et alternativt opplegg sammen med en lærer.  

 

Ved alvorlige brudd på ordensreglene vil rektor kunne bortvise eleven fra skolen inntil tre 

dager. Foresatte skal informeres og involveres. Eleven skal ha rett til å bli hørt og gis en 

mulighet for å anke.  

 

Hvis en elev forårsaker skader/ødeleggelser på skolens eiendom, kan skolen kreve eleven eller 

elevens foresatte for erstatning med inntil kr 5000 for hver enkelt skadevolding. 

 

Våpen, kniver, rusmidler og andre farlige gjenstander vil bli beslaglagt og overlatt til 

Politiet/destruering.  

 

Skolen kan anmelde straffbare forhold til politiet.  

 

Verdisaker: 

Vi gjør oppmerksom på at du selv har ansvar for dine private verdisaker når de er tatt med på 

skolen. Det oppfordres derfor til å legge igjen verdigjenstander hjemme.  

 

 

Oslo, 29.10.2018 

 

Pål Garsjø,   Stephen Chandrapaul,  Frode Østbø,  Inge Skjerve, 

Rektor   Assisterende rektor  Und.insp  Styrer - Aktiv 
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Forklaring av ordensreglementet for Vestre Aker skole  

 

1. Du behandler andre med respekt og tar avstand fra mobbing og krenkende atferd.  

For eksempel: 

− Banning, lekeslåssing og dårlig språkbruk er å vise manglende respekt og hensyn  

− Du viser respekt for andres kultur, religion, etnisitet og seksuelle legning  

− Mobbing og krenkende atferd aksepteres ikke  

− Tiltaler en person med dennes rette navn, sjikane og kallenavn aksepteres ikke 

− Tar beskjeder fra ansatte og viser hensyn til andre 

− Opptrer varsomt og omsorgsfullt i sosiale medier og på nettet forøvrig 

 

2. Du tar avstand fra bruk av vold, trusler og andre kriminelle handlinger.  

For eksempel: 

− Det er ikke tillatt å medbringe eller være i besittelse av våpen, lekevåpen, kniver, 

eksplosiver eller andre farlige gjenstander 

− Fysisk og psykisk vold og trusler er ikke tillatt 

− Mobbing på nettet og i sosiale medier er uakseptabelt 

 

3. Du tar vare på skolens bygninger og eiendeler.  

For eksempel: 

− Tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og behandler skolebøker og 

annet undervisningsmateriell på en forsvarlig måte, herunder iPad, PC-er og andre 

tekniske installasjoner 

− Hærverk, ødeleggelser og tagging/piecing er ikke akseptabelt 

 

4. Du tar avstand fra å benytte rusmidler i tilknytning til skolens tilbud.  

For eksempel: 

− Sigaretter, snus, alkohol og narkotiske stoffer er å regne som ulovlige å besitte, benytte, 

kjøpe og selge i skolesammenheng 

− Energidrikker er ikke tillatt i forbindelse med skolens aktiviteter 

 

 

Skolen vil ta tak i all mobbing, også nettbasert, med elever involvert. Det vil være 

grenseoppganger for hva som skjer i den private sfæren, men skolen vil bry seg der episoder 

påvirker elevenes skolehverdag. 

 

Dette i henhold til "Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø". 

 

Overordnet Vestre Aker skoles ordensreglement finnes ordensreglement for Osloskolen. 

 

Det henvises videre til Opplæringslova § 9-A. 

 

 

 

Pål Garsjø, Rektor 


