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Dette reglementet er hjemlet i "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen", fastsatt av byråden for 

kunnskap og utdanning 25.09.2012, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående 

opplæringa (opplæringslova) §§2-9 og 3-7 og bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142 og byrådsvedtak av 24.06.2010 

sak 1061. 
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ORDENSREGLER FOR 

GODLIA SKOLE 
 

Reglementet for skolen vår er en lokal presisering/supplement til forskrift om reglement for orden 

og oppførsel i Oslo-skolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et 

arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.  Reglene og 

konsekvensene gjelder for Aktivitetsskolen der de er relevante. Det samme gjelder for skoleveien. 

 

Godlia skoles udiskutable regler 

Skolen har utarbeidet et sett med udiskutable regler, som elevene skal følge. Reglene representerer 

viktige verdier på Godlia skole. 

 

For at skolen skal være trivelig og trygg for alle gjelder også følgende: 

o Elevene skal være ute i friminuttene. 

o Elevene skal oppholde seg innenfor skolens områder i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse 

er gitt. 

o Elevene kan bare ha med brus og godterier, eller tyggegummi, til skolen etter avtale med 

lærer.  

o Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner og smartklokker) tas med til skolen på 

eget ansvar.  

o Hvis elevene har med mobiltelefon, smartklokker, eller annet elektronisk utstyr, skal dette 

ligge avslått i sekken.  

o I AKS kan telefonen benyttes etter at utkryssing er foretatt. 

o Ballspill og aking foregår bare på anviste steder. 

o Ved sykefravær må skolen få beskjed via skole-SMS, telefon eller e-post. 

o Snøball skal kun kastes mot blink på ballveggen. 

o Det er forbudt å bruke tobakk, alkohol eller narkotika. 

o Elevene skal ikke ha med eller bruke noen form for farlige gjenstander, eller gjenstander 

som ligner på slike, på skolen. 

o Elevene skal ikke bruke private leker/spill/kort i skoletiden uten spesiell avtale. Dette 

begrenser felles aktiviteter og kan være konfliktskapende.  

o Det er ikke tillatt å utøve hærverk på skolen eller utstyr på skolen. 
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o  

Ved brudd på noen av disse reglene kan følgende sanksjoner vurderes: 

 

o Forsterket voksenstøtte for å forhindre krenkende atferd mot andre elever. 

o Beslag av farlige gjenstander, eller gjenstander som ligner på slike. 

o Midlertidig inndragning av gjenstander(for eksempel mobiltelefoner eller smartklokker). 

o Bortvise eleven fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. 

o Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan elevens foresatte bli 

erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.  

o Midlertidig eller permanent gruppebytte. 

o Midlertidig eller permanent skolebytte. 

o Straffbare forhold blir normalt anmeldt til politiet.  

 

 

Sykling 

 

I følge forskrift til opplæringsloven er det foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til 

skolen eller ikke. Det er viktig at elevene ferdes trygt på skoleveien. Driftsstyret ved Godlia skole 

har vedtatt noen anbefalinger i forhold til sykling til og fra skolen. Disse er omtalt i et eget skriv. 

 

For øvrig gjelder følgende om sykler, sykling og utstyr med hjul: 

 

o Sykkelen skal parkeres på anvist plass. 

o Det er ikke tillatt å sykle, bruke sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter/rullesko eller annet 

utstyr på hjul i skolegården i tidsrommet kl. 07.30 til 17.00. Egne regler gjelder for elever i 

AKS. 

o Skolen har ikke ansvar for sykler som måtte bli ødelagt/borte/stjålet. 

 


