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Årvoll skoles regler for trivsel og orden 
 
Reglene er vedtatt i skolens driftsstyre 17. september 2015.  
 
I tillegg til skolens ordensregler gjelder Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen 
fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012. 
 
Personalets grunnsyn: ”Med blikk for alle”. Dette grunnsynet skal være tydelig i alt vårt arbeid. 
 
 

Ordensregler 
 

Trivsel og orden 
 Vi behandler hverandre med respekt, er høflige og tar hensyn til hverandre.  

 Ingen skal utsettes for krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering 
og utestengning.  

 Vi tar ikke med oss farlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på oss selv og andre.  

 Vi møter presis til timene og leverer skolearbeid til avtalt tid. 

 Vi har mobiltelefoner avslått i timene. 

 Vi følger de rutiner og praktiske ordninger som gjelder for inn- og utmarsj.  

 Vi rydder rom som vi er ferdig å bruke for dagen, stolene settes opp og vinduene lukkes.  

 Vi behandler skolens og hverandres eiendeler med forsiktighet.  

 Vi holder det pent og ryddig rundt oss. 

 Skolens nettvettsregler skal overholdes.  

 Alle meldinger fra hjemmet til skolen leveres kontaktlærer i meldingsbok, brev, epost eller sms. 

 Brus og godteri er ikke tillatt på skolens område, med unntak av spesielle anledninger som elever 
og lærer blir enige om. 

 Bruk av tobakk og alle former for rus er forbudt i skoletiden og ved arrangementer som skolen har 
ansvar for. 

 

Uteområde/skolevei 
 Vi holder det ryddig og pent i skolegården og i områdene rundt skolen. Søppel skal legges i 

søppelbøtter.  

 Bruk av sykkel til og fra skolen er tillatt dersom foreldrene gir barna tillatelse til det. Vi parkerer 
sykler og andre fremkomstmidler på anviste plasser 

 Vi kaster snøball, sparker fotball og bruker uteleker og sportsutstyr på tilviste plasser.  

 Vi bruker ikke sykkel, sparksykkel, rullebrett eller rulleskøyter på skolens område i skoletiden av 
hensyn til sikkerheten for alle elevene. Sparksykkel skal låses fast i sykkelstativ. 

 Skolen henstiller foreldrene til å sykle sammen med barna fram til de har tatt sykkelprøve i 5. 
klasse 
 

Reaksjoner hvis reglene brytes  
Skolens grunnsyn er at alle reaksjoner i forbindelse med brudd på ordensreglene skal være slik at 
elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal hvis 
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mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Reaksjonene skal stå i rimelig forhold til regelbruddet. 
Skolen kan også samarbeide med hjemmene om løsninger.    
 

Mulige reaksjonsformer: 
1. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer/rektor. 
2. Det kan bli pålagt tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid og i friminutt i forbindelse med 

samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. 
3. Rektor kan bestemme bortvisning fra gruppen for resten av timen/skoledagen. 
4. Rektor kan bestemme midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole. 
5. Rektor kan bestemme bortvisning i inntil 3 dager som reaksjonsmåte for 8.-10. klasse 

o Før avgjørelse om bortvisning skal: 
 eleven ha fått anledning til å forklare seg om saken 
 foresatte være underrettet og gjort kjent med sin klageadgang 
 skolens rektor ha samrådd seg med elevens lærere 

6. Rektor kan bestemme utestengning fra ekskursjoner. 
 
Brudd på ordensreglene føres i protokoll og tas med i vurderingen av orden og oppførsel. Ved alvorlige 
brudd på reglene sendes skriftlig melding til hjemmet. 
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Connectregler og verdier på Årvoll skole 
 

Connectregler 
 Vi har fokus på læring 

 Vi har ro og orden 

 Vi møter presis 

 Vi møter forberedt 

 Vi markerer tydelig start og slutt på hver læringsøkt 

 Vi overholder frister 

 Vi forlater rommet i orden 
 

Verdier 
 Vi har høye forventninger til oss selv og elevene 

 Vi bidrar til et positivt arbeidsmiljø for barn og voksne 

 Vi samarbeider og tar selvstendig ansvar 

 
Dette er levende connectregler og verdier vi jobber etter hver dag. 
  
Årvoll skole - med blikk for alle  
 
 

Trinnregler 
 
Barnetrinnet 

 Elever tar av seg lue, cap og yttertøy i timene.  

 Elever kan gå en om gangen på do i timen, lærer fører ”dobok”. 

 Alle elever skal ut av gangene i friminutt.  

 Elever skal ikke være alene i klasserommet. Ved sykdom o.l benyttes blå sofa 1. etasje ved 
teamrom. 

 All ball-lek skal foregå ute, på anviste plasser. 

 Lekeslåssing og knuffing er forbudt. 

 
Ungdomstrinnet 

 Elever tar av seg lue, cap og yttertøy i timene.  

 Dobesøk bør unngås i timene.  

 Påfylling av flasker ved vanndispenseren foregår før skolen og i storefri.  

 Det er lov til å spise i timen når lærer gir tillatelse.  

 Musikk på øret er tillatt når lærer gir tillatelse. 

 Det skal være stille på gangen når undervisning foregår.  

 Elevene skal gå uoppfordret ut til friminutt og bruke trinnets utgangsdører.  

 Lekeslåssing og knuffing er forbudt. 


