
 

 

 

 Oslo kommune                                                      

Utdanningsetaten 

Haugenstua skole 

 

 

          

 REGLER FOR SAMARBEID OG TRIVSEL VED HAUGENSTUA SKOLE 

 
Skolen er et samfunn med flere hundre personer, og alle må gjøre sitt beste for å skape et hyggelig og 

godt skolemiljø, og bidra til en vennlig og trygg tone. For at skolen skal fungere godt og effektivt, er det 

nødvendig med noen regler. Reglene gjelder for alle skolens aktiviteter, også på skoleveien. 

 

 

  UNDERVISNING, ORDEN OG FRAVÆR 

1. Møt presis til timene. Kommer du etter lærer er det å regne som forsentkomming. 

Elevene plikter å ha med seg bøker og skrivesaker til timene. 

 

 2. Møt forberedt, og utfør arbeidet til rett tid. Overhold frister. 

 

 3. Gjør skolen til et trivelig sted å være. Søppel kastes i søppelkurvene. Sett opp  

 stolene etter siste time og rydd slik at rengjøringspersonalet får en bedre  

  arbeidssituasjon. Bøker skal ikke ligge på pulten. 

 

 4. Fravær fra skolen uten gyldig grunn er ikke tillatt. 

Fravær fra skolen skal dokumenteres av foresatte (skriftlig), og umiddelbart leveres 

kontaktlærer.Ved mer enn tre dagers fravær plikter hjemmet å underrette skolen. Eleven  

skal alltid ha med seg meldingsboka på skolen. Søknad om fri skrives i meldingsboka 

eventuelt på eget skjema og leveres til rektor i god tid. 

 

 

 GENERELLE REGLER 

 

1. Vær mot andre slik du vil andre skal være mot deg.  Mobbing, grov munnbruk, true 

 eller utøve vold  er ikke tillatt.  Elever som blir plaget eller ser andre bli det, må si fra 

til lærer eller annen voksen person på skolen. 

Klassens trivselsregler må følges. Elever skal bidra til et godt læringsmiljø. Å jukse eller 

forsøke å jukse er ikke tillatt. Avskrift/plagiat er å regne som juks. 

 

 2. Snøballkasting og annen farlig lek er ikke tillatt. 

 

3. Det er ikke tillatt å ha med eller bruke noen form for våpen, fyrverkeri eller andre farlige 

gjenstander på skolens område eller på skoleveien. 

   

 4. Har du med deg sykkelen din på skolen, er du selv ansvarlig for den. Bruk av  

  sykkel, sparksykkel, rulleskøyter, skateboard o.l på skolens område er forbudt i  

skoletida. Sykler plasseres på anviste plasser. Skolen har ikke ansvar for hærverk eller 

ødeleggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Det er ikke tillatt å bruke  mobiltelefon eller digitale kommunikasjonsmidler. Disse skal 

være avslått i skoletiden. Elevene må vise nettvett i henhold til alle sosiale medier. 



 

 

Side 2 

 

 

6. Du har selv ansvaret for såvel egne verdisaker som skolens utstyr (bøker, data-

maskiner,inventar o.l.).Ved uaktsomhet eller ødeleggelse vil du bli pålagt 

erstatningsansvar. 

 

  7. Plakater og oppslag skal settes opp på skolens oppslagstavle, men først etter rektors  

  samtykke og skolens stempel på plakaten. 

 

  8. Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus eller andre rusmidler på skolens område  

  eller ved arrangementer som skolen organiserer - f.eks. klasseturer eller   

             skoleutflukter. 

 

              9.       Det er ikke tillatt å oppsøke andre skoler i skoletida. 

 

10. Tyggegummi og spising i timene er ikke tillatt. Luer og yttertøy skal tas av. 

 

11. Personlig utføring av religion på skolens område i skoletiden er ikke tillatt. 

 
SKOLENS REAKSJONER VED BRUDD PÅ  ORDENSREGLENE 
 

Ved brudd på skolens ordensregler kan det reageres slik: 

 

- Muntlig advarsel og eventuelt anmerkning. 

- Melding til hjemmet. 

- Bortvisning fra vanlig undervisning - eleven sendes til undervisningsinspektør/rektor. 

- Overflytting til annen gruppe, klasse eller annen skole. 

- Nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter.  

- Bruk av mobiltelefoner medfører anmerkninger, og mulig nedsatt oppførselskarakter. 

- Utvisning fra skolen i inntil tre dager kan benyttes som reaksjonsmåte ved særlig graverende  

   tilfeller av voldsbruk, provoserende atferd eller andre alvorlige brudd på skolens ordens-  

   regler. 

                                                                   

Før utvisning skjer, skal 

- eleven få anledning til å forklare seg. 

- foresatte underrettes om saken og gjøres kjent med sin klageadgang. 

- rektor samrå seg med elevens lærer før avgjørelse om utvisning fattes. 

 

 

 

 

 

Klipp --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har lest ordensreglene for Haugenstua skole og er kjent med innholdet i disse. 

 

-----------------------------------------------  ---------------------------- 

Elevens navn / gruppe     dato 

 

-----------------------------------------------      

Foresattes underskrift      

 

DENNE SLIPPEN LEVERES UNDERSKREVET TIL KONTAKTLÆRER 

 


