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Regler for orden og oppførsel på 

Tonsenhagen skole 

 
 

 

 

 

 

Trivsel og orden: 

 

• Jeg behandler andre med respekt, er høflig og bidrar til at alle skal ha det bra. 

• Jeg løser konflikter ved å snakke. 

• Jeg har ikke med farlige gjenstander på skolen.  

• Jeg møter presis til timer og leverer skolearbeid til avtalt tid.  

• Jeg skal være ute til det ringer før skolestart (7.trinn har egen avtale). 

• Jeg skal være ute når det er friminutt, men raskt inn når det ringer. 

• Jeg henger alltid yttertøyet mitt i garderoben og jeg bruker innesko inne. 

• Jeg behandler skolens eiendeler med forsiktighet. 

• Jeg holder det pent og ryddig rundt oss i klasserom, på tur og i skolegården. 

• Jeg følger skolens nettvettregler og regler for bruk og oppbevaring av skole-Ipad 

• Jeg har eget ansvar for mobiltelefon, smartklokke eller annet utstyr hvis jeg 

velger å ta dette med på skolen. Mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken. 

 

 

Friminutt og skoleveien: 

• Skolen oppfordrer alle som sykler, skater eller bruker sparkesykkel til å bruke 

sykkelhjelm. 

o Syklene skal settes i sykkelstativene. 

o Jeg kan ikke sykle, skate eller bruke akebrett på skolens område. (Unntatt AKStid) 

• Jeg kan sparke fotball på idrettsbanen, ikke andre steder.  

• Jeg har ikke lov til å lekesloss, eller leke voldsom lek som f. eks Kongen på haugen, 

taklefotball eller rugby. 

• Skal jeg ha leker med meg på skolen må det være uteleker. Rompeakebrett kan 

kun benyttes i slak bakke ved idrettsbanen. 

• Jeg har lov til å kaste ball og snøballer på ballvegger og blinker.  

• Jeg må ha på skøyter og hjelm hvis jeg skal bruke skøytebanen. Jeg bruker 

kalosjer hvis jeg må gå med skøytene inne. 

• Jeg må holde meg innenfor skolegrensen i skoletiden. Grensa ved fotballbanen er 

merket på trær/fjell med hvit maling. 

 

Reaksjoner hvis reglene brytes: 

Ordensreglene skal bidra til at alle elevene på  Tonsenhagen skole har et  
trygt og godt skolemiljø som bidrar til trivsel, inkludering og  

gir et godt grunnlag for læring. 
 

Det er viktig å si positive ting til hverandre, oppmuntre, vise omsorg og SI HEI! 

https://tonsenhagen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/rad-og-regler-for-bruk-av-ikt/
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• Elevene skal få hjelp av voksne eller elevmeglerne til å gjøre opp for seg.  

• Samtale med kontaktlærer/rektor/ass rektor/inspektør/sosiallærer. 

• Samarbeid med foresatte – telefonsamtale eller møte. 

• Skolen følger regler for erstatningsansvar ved hærverk, tap av skolebøker og 

skole-Ipad. 

• Rektor kan bestemme bortvisning fra klassen/gruppen for timen eller resten av 

dagen.  

• Mobiltelefoner som brukes i skoletiden inndras for resten av skoledagen.  

 

 

Reglene er vedtatt i skolens driftstyre. 

I tillegg til skolens ordensregler gjelder Forskrift om reglement for orden og oppførsel i 

Oslo-skolen fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap 3.7.2018. 


