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FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG 

OPPFØRSEL VED BRYN SKOLE  
 
Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Bryn skole 17.12.12  med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (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. 

 

Lokalt reglement 
Det lokale reglementet skal utfylle det sentrale reglementet for orden og oppførsel. 

 

Regler for oppførsel 

Elevene på Bryn tar ansvar, viser omsorg og respekt for sine medelever og alle ansatte på Bryn skole og 

Aktivitetsskole.  

Elevene skal følge de trivselsregler som til enhver tid gjelder eks.  

o Klasseregler 

o Friminuttregler 

o Garderobe, gangregler etc. 

o IKT/Dataregler 

- Godteri (inkl. halspastiller), brus etc. kan kun tas med på skolen etter avtale med lærer 

- Det frarådes å ta med leker på skolen, skolen forbeholder seg retten til å sanksjonere ved behov 

- Portable spillkonsoller, Ipod touch, o.l. skal ikke medbringes til skolen uten avtale med lærer 

- Mobiltelefon, MP3-spillere o.l. tas med på skolen på eget ansvar, utstyret skal være avslått hele 

skoledagen 

- Etter avtale med foresatte kan elever måtte sitte igjen etter skoletid for å ta igjen skolearbeid 

 

Melding av fravær/beskjeder 

- Melding av fravær skal skje til skolens kontor på tlf. 23054610 eller på e-post til 

bryn@ude.oslo.kommune.no innen kl. 08.15.  

 

Trafikk 

- Elevene skal følge de alminnelige trafikkreglene og respektere skolepatruljen 

- Det er ikke anledning til å sykle alene til og fra skolen uten spesiell tillatelse 

- Ved bruk av sykkel i skolens regi er det påbudt med sykkelhjelm 

- Dersom elever må leveres eller hentes med bil skal innkjøringen fra Ole Deviks vei benyttes (innkjøring 

ved gymsalen)  

 

Sanksjoner som kan iverksettes for å hindre krenkende atferd 

- Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei 

- Elev må sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei 

- Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne) 

- Elev følges av voksne for å forhindre krenkende atferd av medelev 

- Elev må ha friminutt på annet tidspunkt på dagen for å forhindre krenkende atferd av medelev 

- Elev må følges til og fra skolen av foresatte for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på 

skolevei 
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