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ORDENSREGLER / TRIVSELSREGLER  

Reglene er Klemetsrud skoles lokale ordensregler basert på Forskrift om 

reglement for  orden og oppførsel i Oslo-skolen, gjeldende fra 1.01.2013. 

Skolens ordensregler gjelder også på skoleveien. 

 

HOVEDREGEL: 

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. 

 
1. Alle på skolen skal vises respekt. 

Dette er skolens viktigste regel: Vi er alle like verdifulle mennesker, 

selv om vi er ulike og har forskjellige meninger, tanker og tro.  

Ved brudd på denne regelen vil skolen  melde fra til foreldrene.  

a) Trusler skal ikke forekomme 

b) Mobbing og vold er forbudt. 

c) Banning og stygg ordbruk må ikke forekomme. 

d) Elevene skal rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte. 

 

2. Alle skal vise respekt for undervisningen 

a) Møte presis til timer og avtaler. 

b) Møte forberedt til opplæringen. 

c) Ha med nødvendig utstyr. 

d) Skolearbeidet skal gjøres til avtalt tid. 

e) Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, 

datautstyr og digitalt utstyr. 
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3. Alle skal ta ansvar for å skape trygghet i skolegården 

a) Det er forbudt å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. 

b) Fotballsparking skal foregå på fotballbanene. 

c) Det er ikke lov å sykle i skolegården. 

 

4. Det skal være ro i skolebygningene 

a) Det skal være ro og orden i gangene. Elevene skal gå rett ut, raskt 

inn og på plass.  

 

5. Alle holder god orden både ute og inne 

a) Det skal være orden i klasserommene og gangene. 

b) Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen vår. 

c) Vi har respekt for andres eiendeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONSEKVENSER  VED BRUDD PÅ ORDENS- OG 

TRIVSELSREGLENE. 

Vi er sammen om ansvaret for skoledagen. Brudd på ordensreglene 

fører til: 

1. Tilsnakk/ mulighet for å be om unnskyldning og/eller rydde opp etter 

seg. 

2. Kontaktlærer eller den personen som opplever overtredelsen, vurderer 

behovet for å ta kontakt med hjemmet og fortelle  hva som har hendt.  

 

          Ved behov for videre oppfølging benyttes følgende planer: 

 Sanksjoner ved brudd på ordensregler (vedlegg til ordensreglene) 

 Skolens rutiner i forhold til Opplæringslovens § 9A 

 Handlingsplan mot mobbing 

 Handlingsplan mot vold 

  

Det er kontaktlærer som følger opp og hjelper elevene med å følge reglene. Det 

er først når eleven kjenner reglene godt, at sanksjonene  trer i kraft. 

 

 


