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GULLREGLER 
 
1. Vi snakker hyggelig til hverandre og hjelper hverandre 

Vi snakker til hverandre på en høflig måte og unngår krenkende ord og 
uttrykk. Vi hilser og viser hverandre respekt. 
 

2. Vi kommer presis til timene 
Om morgenen møter vi presis kl. 08.30, eller kl. 08.15 hvis vi deltar på 
leksetid. Etter friminuttene er vi raske med å stille opp og/eller gå rolig 
inn i garderoben og basen. (Ulik ordning for de yngste og eldste 
elevene). 
 

3. Vi tar godt vare på skolen vår 
Vi tar godt vare på skolens utstyr og skolebygningen.  
For å unngå at gulvet inne blir skittent setter vi ytterskoene i 
yttergarderoben. I innergarderoben henger vi av oss yttertøy, lue/caps 
og skifter til innesko. Vi sorterer og kaster søppel i riktig søppelbøtte. 
 

4. Vi arbeider godt og gjør vårt beste 
Vi følger godt med på det lærerne formidler og er aktivt med i timene. Vi 
gjør oss ferdige med alle oppgavene. Vi går rolig og bruker innestemme 
i basene for å gi hverandre arbeidsro. 

 

Reglene for samvær for Ammerud skole og aktivitetsskole ble vedtatt i driftsstyret 04.12.2014. Reglene kommer i tillegg til «Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen», som ble vedtatt av 
byråd for kunnskap og utdanning 25.09.2012 

Annet 
 
Mat 
Skolen oppfordrer alle elever til å ha med sunn matpakke og vann som 
drikke. Elevene skal ikke spise godteri eller tyggegummi på skolen. 
 
Friminuttene 
Alle elever trenger å være ute i friminuttene. Hvis elevene trenger snakke 
med en voksen, kan de ta kontakt med lærere med gul vest eller sosial-
lærer på Miljøverkstedet. 
Elevene skal holde seg innenfor skolens område i skoletiden. 
 
Når skoledagen er over 
Elevene skal gå rolig hjem etter skoletid slik at barna i Ammerud 
aktivitetsskole kan få leke i fred på skoleplassen. 
 
Mobiltelefon 
Elevene skal ikke ta med mobiltelefon til skolen. Hvis de må ha det med 
enkelte dager er det på eget ansvar, og telefonen må ligge i sekken med 
lyden av. Skolen har ikke erstatningsansvar for mobiler som blir stjålet 
eller borte på skolen.  
 
Sykkel  
Sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter, rullesko, skateboard eller lignende skal 
ikke brukes på skolens område. Det er bare elever som har avlagt 
sykkelprøven som kan sykle til skolen. Syklene skal plasseres i 
sykkelstativene ved parkeringsplassen. 
 
Tap av verdisaker 
Skolen tar ikke ansvar for gjenstander, verdisaker og penger som elevene 
har med seg. Foreldre kan søke billighetserstatning for tap av nødvendige 
hjelpemidler som for eksempel briller hvis disse blir ødelagt på skolen. 
 
Tobakk og rusmidler 
Det er forbudt med all bruk av tobakk, e-sigaretter, rusmidler og farlige 
gjenstander på skolens område. 

 

Regler mot mobbing 
 

Vi kaller det mobbing hvis noen plager andre over tid  

På Ammerud skole skal vi 

 ikke mobbe andre 

 prøve å hjelpe elever som blir mobbet 

 være sammen med elever som lett blir alene 

 fortelle det til en voksen hvis vi vet at noen blir mobbet 
 

Når skolen får vite at noen blir mobbet, har vi et arbeidsverktøy vi kan bruke 
som heter «Handlingsplan mot mobbing» 
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Hvis det du gjør er alvorlige brudd på 
skolens regler 
 

Hvis du utfører vold mot noen, truer noen, ødelegger noe eller 
gjør hærverk, kan skolen 

 

 bortvise deg fra undervisningen for enkelte timer eller for resten 
av dagen  
Gjelder hvis du gjør alvorlige eller gjentatte brudd på reglene. Rektor 
vedtar å bortvise deg etter å ha snakket med lærerne dine. Før skolen 
bestemmer et vedtak, vurderer vi om vi kan bruke andre hjelpetiltak 
eller former for refs. Foreldrene dine blir varslet før vi bortviser deg for 
resten av dagen (Opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8) 
 

 kreve erstatning for skader/ødeleggelser 
Gjelder hvis du påfører medelever, personalet, skolebygningen 
og/eller skolens/AKS' sitt inventar og materiell skade med vilje. 
(Skadeserstatningsloven §1-1) 
 

 politianmelde straffbare forhold som 
o besittelse og/eller bruk av rusmidler, farlige gjenstander eller 

våpen. 
o grovt hærverk 
o grov fysisk eller psykisk vold 
o tyveri 
o alvorlige brudd på nettverksregler 

Hvis det er mulig, informerer vi foreldrene dine før vi politianmelder 
deg. 

Hva skjer hvis du bryter skolens regler? 
 
Hvis du blir tatt for dårlig språkbruk  
Lærerne vil snakke med deg, og de vil ta kontakt med foreldrene dine. 
 
Hvis du kommer for sent til skolen 
Hvis du kommer for sent 3 ganger i løpet av en måned uten at du har 
gyldig grunn til det, vil skolen snakke med foreldrene dine. 
 
Hvis du ikke leverer inn oppgavene dine 
Læreren din vil gi deg beskjed om når og hvordan du skal få gjort ferdig 
arbeidsoppgaver du ikke har levert. 
 
Hvis du forlater skolen i skoletiden 
Lærerne vil snakke med deg og de vil ta kontakt med foreldrene dine. 
 
Hvis du bruker mobiltelefonen din i skoletiden 
Skolen vil ta mobilen din og oppbevare den på kontoret. Vi kontakter 
foreldrene dine slik at de kan hente telefonen. 
 
Hvis du bruker sparkesykkel, rullesko, skateboard og liknede 
En voksen ved skolen vil ta disse inn for oppbevaring. Vi kontakter 
foreldrene dine slik at de kan komme og hente disse. 
 
Hvis du utøver vold eller truer noen 
Ledelsen på skolen vil ta deg ut av undervisningen og snakke med deg. 
Foreldrene dine blir kontaktet. Andre hjelpeinstanser vil kunne bli varslet. 
 
Hvis du ødelegger eller gjør hærverk 
Vi vil gjerne at du sier ifra til en voksen hvis du har ødelagt noe slik at vi 
kan hjelpe deg med å ordne opp. Hvis du gjør hærverk, kan det bli krav 
om erstatning. 
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Oppfølging av elever 
 
Læreren veileder 
Lærer forklarer og veileder elevene i reglene for samvær på skolen. 
Kontaktlærerne koordinerer og følger opp når det kommer meldinger om 
brudd på reglene. 
 
Sosiallæreren og / eller ledelsen ved skolen veileder 
Hvis en elev bryter reglene flere ganger, går sosiallæreren og/eller 
ledelsen ved skolen inn og veileder elevene. For elever som trenger 
ekstra oppfølging i sosial kompetanse vil vi sette opp egne avtaler. 
 
Informasjon til foreldre 
Kontaktlæreren holder foreldrene kontinuerlig informert om hvordan 
eleven fungerer på skolen i utviklingssamtalene og skriftlige vurderinger. 
Elever som trenger ekstra oppfølging får avtaler om hyppig kontakt på 
telefon, e-post og i samtale. 


