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Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Rosenholm skole 

 
Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Rosenholm skole med hjemmel i lov 17.071998 nr. 61 om grunnskolen og 

den videregående opplæringa (opplæringslova) §§ 2-9 og 3-7, bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak 

av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 sak 14. 

 

 

Formål 

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

ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. 

 

Virkeområde 

Reglementet gjelder for Rosenholm skole. For Aktivitetsskolen Rosenholm gjelder eget reglement. 

Reglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene og uavhengig av om aktiviteten foregår på 

skolens område eller utenfor skolens område. Eksempelvis gjelder reglementet på skoleturer og 

leirskoler. Reglementet gjelder også på skoleveien. Unntaksvis kan reglementet komme til anvendelse 

også på elevenes fritid. Uønsket atferd som skjer ved bruk av digitale medier på fritiden kan under 

bestemte omstendigheter falle inn under reglementet. Et annet slikt eksempel er tilfeller av hærverk på 

skolen utenom skolens åpningstider.  

 

Regler for orden 

Eleven skal 

-møte presist til timer og avtaler og være raskt på plass etter friminutt 

-møte forberedt til opplæringen og ha gjort lekser  

-ha med nødvendig utstyr som skolebøker, pennal og ha meldingsboka i sekken 

-gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 

-holde orden i egne skolesaker, ha ryddig pult og gjøre ansvarsoppgavene som ordenselev 

 

Regler for oppførsel 

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder 

-være til stede i opplæringen og ikke komme for sent til skolen uten å ha gyldig grunn og melding fra 

foresatte. 

-behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, 

nasjonalitet, hudfarge, religion, livssyn, seksuell orientering m.m., slik at andre snakkes positivt om og 

tas med i læringsaktiviteter og i leken ute i friminuttene. 

-bidra til et godt læringsmiljø ved å opptre inkluderende og vise positive holdninger til andre 

-rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte, som omfatter alle de voksne på skolen. 

-følge skolens regler for melding av fravær, det vil si passe på å ha med melding i meldingsboka. 

-passe godt på skolens eiendeler både i eget klassehus og overalt på skolen ellers, ikke minst ta vare på 

skolebøkene, slik at de er i god stand for elever som overtar dem. 

-vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, slik at 

mobiltelefoner ligger avslått i skolesekken, og Smartboard-utstyret får stå i fred.  

-Mobiltelefoner og annet utstyr tas med til skolen på eget ansvar. 

-følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr, som eksempelvis redskaper på 

skolekjøkkenet, utstyr i gymsalen og bøker og materiell på elevbiblioteket. 

-ta med godteri, kaker, brus eller lignende kun ved spesielle anledninger, som lærer har gitt hjemmene 

beskjed om. 

-rulleskøyter, sparkesykkel, skateboard, rullesko, sykkel, e.l., skal ikke benyttes i friminutt eller på 

skolens område i skolens åpningstid. 
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Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 

-å mobbe, det vil si negativ/ondsinnet atferd mot en medelev eller erting på en ubehagelig og sårende 

måte  

-å utøve eller true med fysisk vold, det vil si være aggressiv mot en annen person for å forårsake skade, 

smerte eller ydmykelse 

-å fuske eller forsøke å fuske ved eksempelvis å titte på andres arbeid under prøver. gjøre bruk av andres 

arbeider i større oppgaver uten å oppgi kilder eller skrive direkte av bøker eller sider på internett  

-å ha med og/eller benytte farlige gjenstander, og dette omfatter også eksempelvis fyrstikker, fyrverkeri 

og steiner 

-å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, slik at bare øynene er synlige 

-å utøve skadeverk på skolens eller andres eiendeler/ eiendom 

 

Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 

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

1. anmerkning 

2. skriftlig melding til foreldre/foresatte 

3. mobiltelefonen kan inndras av lærer for resten av timen eller resten av dagen 

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er 

ansvarlig for 

5. oppmøte før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei (ref. 

skolens arbeid med opplæringslova kap. 9a) 

6. gjensitting etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av en medelev på skolevei 

(ref. skolens arbeid med opplæringslova kap. 9a) 

7. begrensinger i elevens oppholdsareal ute/inne (ref. skolens arbeid med opplæringslova kap. 9a) 

8. fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev (ref. skolens arbeid med 

opplæringslova kap. 9a) 

9. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10) 

10. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 

11. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 

 

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. 

 

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. 

 

Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 

-Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. 

-Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.  

-Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig). 

-Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre 

reaksjoner eller hjelpetiltak. 

-I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Foreldre/foresatte til 

elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. 

 

Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra 25.11.2014 


