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Lokalt ordensreglement ved Midtstuen skole gjeldende fra 1.10.2018 
Vedtatt i skolens Driftsstyre 25.9.2018 

 
 ” Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Midtstuen skole”. Forskriftene er vedtatt av driftsstyret ved 
Midtstuen skole med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova) §§ 2-9 og 3-7, 
bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap 
og utdanning 25.09.2012 sak 14. 

 
Bakgrunn: 
1: Skolen har hatt utprøving, forsøk med mobilfri skole i 2 år. Vi har så langt god erfaring med dette med hensyn 
til digital mobbing og sosialt samvær i friminuttene.  
2: Skolen har mange aktive elever, både i skoletiden med valgfagene og etter skoletiden. Det gjør at mange 
elever har med seg utstyr som hører til uteaktiviteter. Det kan være sparkesykkel, ski, akebrett, AirWheels, sykler 
mm. Skolen ønsker at dette utstyret oppbevares utendørs fordi det fører til en mye slitasje på vårt bygg, 
rengjøringen blir vanskeligere, elevene klarer ikke alltid å bære utstyret innendørs og oppbevaringen fører til 
plassmangel og stengte rømningsveier.  
3: Med bakgrunn i skolens ansvar for elevenes fysiske sikkerhet og psykososiale miljø (§9A), har vi de siste årene 
forsøkt å holde elevene innenfor skolens område i skoletiden. Unntatt er når elever skal flytte seg til andre 
opplæringsarenaer, som for eksempel i valgfag. Vi har mye god erfaring med dette, det hindrer eleven i å handle 
usunn mat og skolen ser resultater i form av lite hærverk eller tyveri fra nærmeste dagligvarebutikk. Elevene er 
stort sett synlige for voksne i alle friminutt, vi kan lettere observer elever som er alene eller som opplever 
utestenging eller når det oppstår fysisk bråk eller uro av noe slag.  
4: I tillegg har skole i veldig mange år hatt husregler som ikke er tatt inn i et lokalt ordensreglement. Disse 
rutinene er godt implementert i skolens hverdag og vi synes det er rimelig at også disse følger med inni et lokalt 
ordensreglement.  
 

1: Mobilfri skole på Midtstuen: Innebærer at mobiltelefonene ikke er synlig med mindre lærer har 
gitt tillatelse til det. Det kan for eksempel være i undervisningssituasjon eller avtale om å ringe hjem. 
Eleven kan oppbevare telefonen hjemme, i sekken eller i låste skap i klasserommet.  Mobiler som er 
synlige uten tillatelse i skoletiden, leveres til lærer som legger denne til oppbevaring i klassens 
mobilskap eller på kontoret. Bruk av mobiltelefon i kroppsøvingsgarderoben er ikke tillatt av hensyn til 
medelever.  
 

2: Utstyr som normalt benyttes til utendørsaktiviteter: Skal oppbevares utenfor skolebygget. De 
kan låses med personlig lås på viste plasser i skolegården/ved siden av skolebygget.  Det er satt ut egne 
sykkelstativer og laget skistativ til dette bruket. Denne type gjenstander som tas i skolen, vil bli tatt ut i 
skolegården på eiers risiko.  
 

3: Elevene skal ikke oppholde seg utenfor skolens område i skoletiden: All undervisning 
begynner og avsluttes normalt på skolens område. Dersom elever har behov for å gå hjem i skoletiden, 
gå av T – banen før Vinderen stasjon eller forlate lærer et annet sted utenfor skolen, skal det alltid 
være skriftlig melding fra foresatte om dette på forhånd.  
 
Brudd på lokalt ordensreglement ved Midtstuen skole fører til reaksjoner etter forskrift om reglement 
for orden og oppførsel i Osloskolen, §7 og §8.  
 

Ordensregler          Husregler  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/ordensreglement/
https://midtstuen.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/informasjonshefte-foresatte-midtstuen-2018-19.pdf

