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Lokalt ordensreglement ved Blindern videregående
skole
Skolens lokale ordensregler er forankret i Forskrift om reglement for
orden og oppførsel i Osloskolen.
Vi er opptatt av å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som er preget av respekt for
hverandre, faglig konsentrasjon, ro og orden. Skolen skal være et godt sted for alle, der vi
trives, har respekt for hverandre og ønsker å lære.

Sjekkliste for et godt og trygt læringsmiljø:
1. Vær vennlig og vis respekt for dine medelever og skolens ansatte
 Vi er vennlige og viser respekt overfor hverandre, også på digitale medier,
uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering.
2. Kom tidsnok til undervisningen
 Undervisning starter presis og dørene lukkes.
 Forsentkomming registreres.
 Forsentkomming utover 15 minutter føres som timesfravær. Dette gjelder
uansett, også ved trafikkforsinkelser, unntatt helt særskilte hendelser i
kollektivtrafikken.
3. Møt forberedt og ha med læremidler til undervisningen
 Ha alltid med nødvendig utstyr, som PC, bøker, penn og notatblokk.
 Du kan hente bøker/PC dersom lærer gir beskjed om dette. Det gis
ordensanmerkning for glemt utstyr.
 Gi beskjed til faglærer på forhånd hvis lekser av gode grunner ikke kunne
gjøres.
 Du har plikt til å sette deg godt inn på læringsplattformen It’s Learning, skaffe
deg oversikt over timeplan, lekser og andre aktiviteter.
 Det settes ordensanmerkning ved manglende forberedelse/lekser.
 Dersom du jevnlig møter uforberedt, lar være å møte til undervisningen eller
vurderingssituasjoner, kan dette føre til manglende vurderingsgrunnlag i
faget.
 Du er ansvarlig for læremidler (bøker og PC). Tapt eller ødelagte læremidler
må erstattes, gjelder også læremidler som ikke blir levert tilbake.

4. Lever til rett tid
 Hold frister for innlevering.
 Gi beskjed til faglærer på forhånd dersom du ikke kan levere innen tidsfristen.
 Leverer du skolearbeidet etter fastsatt frist og uten å gi beskjed til faglærer på
forhånd, mister du vurderingen av arbeidet og det gis en ordensanmerkning.
5. Ha fokus på faget og hold ro og orden i timene
 Du har plikt til å delta aktivt i timene.
 Utenomfaglige aktiviteter som stadig fortsetter etter at læreren har gitt
beskjed (prat, sosiale medier, spill og mobil) gir oppførselsanmerkning.
 Læreren bestemmer bruken av PC.
 Mobilen skal være slått av og legges på anvist plass.
 Elever som forstyrrer undervisningen i stort omfang kan pålegges et
alternativt undervisningsopplegg utenfor klasserommet.
 Mat og drikke kan ikke nytes i undervisningen, i skolens auditorium eller
Læringssenter.
6. Hold skolen ryddig og ren
 Alle har ansvar for å holde skolen ren og ryddig.
 Rydd etter deg i klasserommet og sett stolen på plass etter hver time. Etter
siste undervisningsøkt skal stolene henges på pulten.
 Skolen har vaktlister for hvilken klasser som rydder kantinen og utearealet.
 Alle er ansvarlige for å bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø ved at vi tar godt
vare på skolens eiendeler, bygg og inventar.

Tobakksfri skole
Skolen er lovbestemt snus og tobakksfri. Forbudet gjelder på hele skolens område.
For elever gjelder forbudet også utenfor skolens område så lenge det er i skoletiden.
Friminutter, fritimer og ekskursjoner i skolens regi omfattes også av dette forbudet.
Fravær ved planlagte vurderingssituasjoner
Ved fravær på planlagte prøver må du gi beskjed til faglæreren i forkant dersom du
ikke kan stille. Fravær medfører at du ikke har rett til utsatt prøve.
Russefeiring følger Utdanningsetatens "Retningslinjer for russen"
Skolen har eget reglement for russen, se skolens hjemmeside.

Orden og Oppførsel - Karakter i orden og oppførsel
Formålet med vurderingen i orden og oppførsel er:
 Å bidra til elevens sosialisering
 A skape et godt psykososialt miljø
 A gi veiledning til eleven med sikte på videre utvikling











Vurderingen i orden og oppførsel har ikke primært til hensikt å disiplinere og
kontrollere deg, men skal inngå i utviklingen av sosial kompetanse og bygging av
positive relasjoner mellom elever og mellom elever og lærer.
Vurderingen skal bidra til at du utvikler sosiale ferdigheter og lærer hvordan man bør
opptre i et sosialt fellesskap.
Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er i hvilken grad du opptrer i tråd med
skolens ordensreglement.
Vurdering i orden
Vurderingen av din orden er knyttet til skolens og Osloskolens ordensreglement.
Som hovedregel skal ordenskarakter alltid vurderes nedsatt etter 8 -10
enkeltanmerkninger per termin.
Det sendes varsel etter 5 ordensanmerkninger.
Vurdering i oppførsel
Vurderingen av din oppførsel er knyttet til skolens og Osloskolens ordensreglement
og skal handle om hvordan du oppfører deg mot andre i skolesamfunnet,
eksempelvis medelever, lærere og andre ansatte.
Her vil det blant annet trekkes inn om du tar hensyn til og har respekt for andre
elever. Krenkelse, det kan være å karakterisere en person med nedsettende og
beskrivelser (f.eks ved hjelp av digitale medier eller i samtale med andre elever),
mobbing og annen trakasserende oppførsel, fuske/forsøk å fuske, forstyrrelsen av
undervisningen og bruk av rusmidler trekkes inn i vurderingen av
oppførselskarakteren.



Som hovedregel settes karakteren ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler.
Karakteren kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder spesielt
grovt brudd på reglementet. Eksempelvis trakassering/krenkelse av medelever/lærer,
fusk og hærverk.



Oppførselskarakteren skal alltid vurderes nedsatt etter 6-8 enkeltanmerkninger per
termin.
Det sendes varsel etter 3-4 oppførselsanmerkninger.



