Lutvann skole
Regler for orden og oppførsel
Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø,
som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. På Oslo kommunes nettside finnes en
detaljert gjennomgang av reglene og det som kan bli konsekvensene dersom reglene brytes. Hver skoles
driftstyre kan lage utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov.

Vi vil at alle skal ha et godt miljø å lære i
Derfor:
§ vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.
Hensyn og omtanke - vi er sammen om ansvaret for at alle skal trives
Derfor:
§ snakker jeg positivt og hyggelig til andre
§ banner jeg ikke, sier ikke stygge ord eller bruker kallenavn på andre
§ gjør du ditt for at alle skal føle seg trygge og glade
§ spenner du ikke bein, erter, slåss, ødelegger andres lek, eller plager andre på annen måte
§ spiller du ball bare på baner og mot ballvegg etter avtale
§ kaster du snøball bare mot oppsatte blinker
§ kan du forlate skolens område bare etter spesielle avtaler
§ tar du vare på utstyr, inventar og bygninger
§ lar du mobilen ligge avslått i sekken – se egne mobilregler

Samarbeid og medansvar - vi er sammen om innholdet i timene
Derfor:
§ er du positiv og oppmerksom i timene
§ gjør du leksene dine
§ møter du til rett tid
§ har du med det du trenger
§ leverer du melding ved sykdom eller annet fravær, også hvis du kommer for sent
§ skal skolen v/kontaktlærer ha beskjed hvis du er syk lenger enn tre dager

Osloskolen

Helse - kroppen din er noe av det mest verdifulle du har
Derfor:
§ tar du med deg godteri og brus bare ved spesielle tillatelser
§ lar du være å røyke og bruke rusmidler på skolens område eller ved arrangementer som
skolen leder
§ er skolen en røykfri sone
§ følger du trafikkreglene på skoleveien

Bryter du ordens- og oppførselsreglene kan skolen:
§ gi deg irettesettelse
§ ta kontakt med hjemmet
§ ta deg ut av undervisningen og plassere deg hos undervisningsinspektør, rektor eller annet
sted med tilsyn
§ frata deg privilegier
§ la deg sitte igjen
§ vise deg bort fra skolen jfr. opplæringsloven § 2-10 - egen saksgang
§ flytte deg over til en annen skole hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre
jfr. oppl. § 8-1
§ gjøre deg/dine foresatte økonomisk ansvarlig for de skader du forårsaker jfr. lov om
skadeerstatning §1 – egen saksgang

Godkjent i Lutvann skoles driftsstyre

