
 

 

 
   

Ruseløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

1.-7. Brobekkveien 50, 0598 Oslo 

8.-10. Cort Adelers gt. 30 0254 Oslo 

Postadresse: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, P.B 6127 

Etterstad 0602 Oslo 

Telefon: +47 23 27 28 40 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

oslo.kommune.no 

 

Ruseløkka skole 

 

Ordensreglement skoleåret 2020/21 

Regler for oppførsel 

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel som å 

 være til stede i opplæringen 

 være til stede i opplæringen - behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og 

andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, 

livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering med mer 

 bidra til et godt læringsmiljø 

 rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 

 ta godt vare på skolens eiendeler 

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

 følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 

 å mobbe eller på andre måter krenke andre 

 å utøve eller true med fysisk vold  

 å fuske eller forsøke å fuske  

 å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler  

 å røyke eller bruke tobakk/snus (voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk 

av røyk/tobakk/snus på nærmere angitte områder dersom senteret ikke har elever som får 

opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (før fylte 25 år))  

 å ha med og/eller benytte farlige gjenstander  

 å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet  

Inndragning av gjenstander  

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.  

Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale 

ordensreglementet, kan inndras midlertidig. Det samme gjelder dersom eleven har med seg 

gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke 

aksepteres.  

Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse 

gjenstandene leveres til foreldrene.  



 

 

 

Hva skjer hvis reglene brytes?  

 Anmerkning 

 Skriftlig advarsel til elev 

 Skriftlig melding til foreldre/foresatte 

 Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er 

ansvarlig for 

 Bortvisning   

o Elever i barneskolen kan bortvises fra opplæringsøkt(er) eller for resten av dagen 

o Elever i ungdomsskolen kan bortvises i inntil tre dager 

o Elever i videregående skole kan bortvises i inntil fem dager 

o Elever i videregående skole kan bortvises for resten av skoleåret 

 Midlertidig eller permanent skolebytte 

 Anmeldelse av straffbare forhold 

 Erstatningsansvar 

 

 


