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Ordensreglement for Løren skole. 
 
 
Formål 
Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø 
preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 
 
Virkeområde 
Reglementet gjelder for Løren skole. 
Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer 
undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder 
enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder 
reglene også på skoleveien.  
Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, 
forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen. Eksempler på dette kan 
være digital mobbing av elever eller lærere. Hærverk på skolen eller biler og eiendom til ansatt. 
 
Regler for orden 
Elevene skal: 

x Møte presist til timer og avtaler 
x Møte forberedt til opplæringen og ha gjort lekser, og medbringe disse til skolen 
x Ha med nødvendig utstyr 
x Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 
x Holde orden i egne skolesaker og skolens saker, garderober og lokaler 

 
Regler for oppførsel 
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder: 
 

x Være til stede i opplæringen og komme tidsnok 
x Behandle medelever, ansatte og andre på skoleområdet med respekt uansett kjønn, 

nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. Snakke pent om og med 
andre 

x Negativ språkbruk aksepteres ikke  
x Bidra til et godt læringsmiljø ved å opptre inkluderende og vise positive holdninger 

til andre 
x Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte, dette omfatter alle de voksne på skolen 

i skoletimer og friminutt 
x Følge skolens regler for melding av fravær, det vil si å sende mail til kontaktlærer 

ved fravær 
x Ta godt vare på skolens eiendeler både i klasserom og på skolen ellers 

 
 

x Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr 
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x Følge skolens regler for bruk av mobiltelefon. Denne skal ikke medbringes på 
skolen.  
Har eleven mobilen med seg til skolen allikevel skal den ligge avslått i sekken. Den 
skal ikke brukes på skolens område. (Skolen dekker ikke tap av telefoner som blir 
borte.) 

x Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 
x Ikke ta med godteri og brus på skolen uten ved spesielle anledninger som skolen gir 

beskjed om 
x Sparkesykler skal ikke brukes til og fra skolen før i 2. klasse, og tas med på eget 

ansvar. Brukes den til og fra skolen i følge med voksne ut over dette er det de 
foresattes ansvar. 

x Vi anbefaler at sykler ikke brukes til og fra skolen før i 5. klasse, og at elevene 
bruker hjelm. Sykkelen medbringes på eget ansvar, men den enkelte foresatt kan 
selv bestemme om barnet skal sykle til skolen eller ikke. 

 
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres: 

x Å mobbe, (se skolens handlingsplan for elevenes psykososiale miljø) 
x Å utøve eller true med fysisk vold, det vil si forårsake skade, smerte eller ydmykelse 

mot en annen person 
x Å fuske eller forsøke å fuske 
x Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
x Å bruke tobakk/snus 
x Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 
x Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander, dette omfatter også fyrstikker, fyrverkeri 

og steiner 
x Å utøve skadeverk på skolen eller andres eiendeler/eiendom 

 
Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 
Løren skole vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 

x Tilsnakk 
x Anmerkning – lærer skriver anmerkning og foresatte informeres – elever kan bli bedt 

om å ringe hjem i påhør av lærer 
x Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
x Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er 

ansvarlig for, utfør pålagte oppgaver/samtaler med lærer/ledelsen 
x Mobiltelefon kan inndras for resten av timen, eller resten av dagen 
x Foresatte kalles inn til møte med skolen 
x Oppmøte før skoletid, eller lengre skoledag for å forhindre mobbing/krenkende atferd 

av medelev på skolevei (se skolens handlingsplan for elevenes psykososiale miljø) 
x Begrense elevens oppholdsareal ute/inne for å forhindre mobbing/krenkende atferd (se 

skolens handlingsplan for elevenes psykososiale miljø) 
x Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 

og 3-8) 
x Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 
x Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 

 
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. 
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Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges 
nye sanksjoner. 
 
Anmeldelse av straffbare forhold 
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet uavhengig av elevens alder. 
 
Erstatningsansvar 
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens 
foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av 
undervisningsmateriell. 
Det kan også foreligge erstatningsansvar ved skadeverk på andre elevers eiendeler. 
 
Sykler, sparkesykler, mobiltelefoner og annet utstyr tas med på eget ansvar. 
 
Skolen har ulykkesforsikring for alle elever til og fra skolen. Forsikringen omfatter også elever 
som sykler i strid med skolens anbefaling. 
 
Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 

x Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. 
x Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 
x Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis 

skriftlig). 
x Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke 

andre reaksjoner eller hjelpetiltak. 
x I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. 
x Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk 

bortvisning for resten av dagen. 
 
Ikrafttredelse 
Ordensreglementet ble behandlet i driftsstyret 21.09.2015. 
 
Eli Senneset 
rektor 
 
 
 
Klipp 
 
 
_____________________________________ 
Barnets navn. 
 
 
Jeg / Vi har lest ordensreglementet. 
 
 
__________________________       ___________________________________________ 
Sted / dato                                                                   Underskrift 


