
ORDENSREGLER FOR BØLER SKOLE 
 
Utover ordensreglene henvises til opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om 
ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune. Finnes på 
Utdanningsetatens webside www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no og på skolens kontor. Det vises 
også til skolens handlingsplan mot vold og mobbing, som er en del av ordensreglene.   
 
 
A. TRIVSEL 
Vi ønsker alle å skape et godt arbeidsmiljø i gruppen og på skolen. 
Derfor: 
• Kommer vi tidsnok, holder avtaler og er forberedt. 
• Henger vi fra oss yttertøy på gangen. 
• Er vi høflige, hjelpsomme og viser respekt for hverandre. 
• Holder vi orden inne og ute.  
• Sorterer og kaster vi søppel i riktige søppelkasser / containere. 
• Banner, slåss eller forstyrrer vi ikke andres lek, men viser respekt og tar hensyn. 
• Unngår vi mobbing, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og rasistiske 

utsagn og handlinger. 
• Bruker vi innestemmer og går stille i skolens fellesområder. 
 
 
B. MEDANSVAR 
Vi ønsker at skoleanlegget, inventar og lærebøkene holdes i god stand.  
Derfor: 
• Setter vi bokbind på bøkene og navner dem  
• Erstatter vi tap / skade på bøker  
• Gjør vi opp for / erstatter eventuelle skader / tilgrisinger på bygninger, inventar, trær / grøntanlegg 

og lignende 
• Tar vi vare på personlige eiendeler 
 
 
C. FRIMINUTTENE/SKOLEVEI 
Vi ønsker alle å skape et godt miljø i sosialt samvær. 
Derfor: 
• Unngår vi farlig voldsom lek, og aktiviteter som forstyrrer andre. 
• Benyttes lærballer på fotballbanen. 
• Benyttes ikke rullebrett, rollerblades, rulleskøyter eller sparkesykler i skoletiden 
• Benyttes ikke mobiltelefoner, iPod etc. i skoletiden 
• Må elevene i 1.–7. trinn ha tillatelse til å gå ut av skolens område i skoletiden. 
• Kan vi kun sykle til/fra skolen i 5.-10. trinn (med hjelm). Fra 1.–4. trinn sykles det kun i følge 

med voksne.  
 
 
D. HELSE 
Bøler er en helsefremmende skole. 
Derfor: 
• Er røyk og andre rusmidler ikke tillatt på eller i nærheten av skolens område, og ved alle skolens 

arrangementer 
• Unngår vi bruk av godterier i skoletiden 
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E. IKT 
Bøler skole benytter IKT i læringen 
Derfor: 
• Låner vi ut digitale læremidler, herunder bærbar pc, videokamera og digitalt kamera. 
• Må ødeleggelser og skader på slikt utstyr erstattes med inntil kr 5.000,- (eller gjeldende satser for 

skadeerstatning)  
• Blir all bruk på pc og nettverk logget  
• Bruker vi fornuft og nettvettregler når vi bruker pc og internett.  
• Følger vi skolens regler for bruk av pc og nettverk. Se pkt. 16 bak i heftet om Trygg bruk-regler 
• Vil misbruk og brudd på skolens regler føre til sanksjoner. 
 
 
F. NÅR REGLENE IKKE BLIR FULGT 
Skolen venter at reglene overholdes. Hvis en elev bryter reglene, må en av de ansatte ved skolen 
snakke med elevene. Hjelper ikke dette, kan skolen prøve andre tiltak: 
 
• Hjemmet skal ha melding om hva som har skjedd og hvilke tiltak som er satt i gang. 
• Eleven kan pålegges å ta igjen forsømt arbeid, skoletid og forsentkomming. Dette kan skje ved 

fremmøte før skoletid, eller ved å sitte igjen etter skoletid, dersom hjemmet er varslet på forhånd. 
• Eleven kan tas ut av gruppen for en periode. Da blir eleven plassert i annen gruppe, eller andre 

lærere tar seg av eleven.  
• I svært alvorlige tilfeller kan rektor, etter å ha rådført seg med gruppens lærere, vise en elev bort 

fra undervisningen i inntil tre dager (8. – 10. trinn). Elever fra 1. – 7. trinn kan vises bort fra 
undervisningen i enkelttimer eller for resten av dagen. Foresatte varsles. 

• En elev som viser farlig adferd overfor andre, ivaretas utenfor klassen/gruppen. 
• Rektor kan godkjenne avvik fra reglene for en tidsbegrenset periode. 
• Brudd på reglene vil kunne medføre nedsatt karakter i orden og / eller oppførsel. 
• Mobiltelefon er normalt ikke tillatt bruk i undervisningstimene. Unntak kan forekomme dersom 

bruk av mobiltelefon inngår som en del av undervisningen. Mobiltelefoner skal være avskrudd 
eller på lydløs, og skal oppbevares i lomme eller sekk. Ved brudd på regelen, vil dette føre til at 
undervisningen forstyrres. Lærer kan på dette grunnlaget inndra telefonen for resten av timen. På 
ungdomstrinnet vil brudd på regelen medføre ordensanmerkning, som vil kunne påvirke 
ordenskarakteren ved terminslutt. 

• Ved hærverk vil eleven og/eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlig for skadene. Foresatte er 
erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5.000,-  

• Dersom en elev har brutt skolens regler for bruk av ikt, kan elevene stenges ute fra skolens ikt-
park for en periode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  15 


