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BRUK AV HODEPLAGG PÅ SKOLENE 
 
Vi viser til at det i det siste har vært en del oppmerksomhet rundt bruken av hodeplagg på 
skolene.  
 
Osloskolen er flerkulturell, og dette betyr at skolene må forholde seg til et flerkulturelt 
mangfold med hensyn til elevenes bakgrunn og deres skikker og vaner. Vi opplever at 
osloskolene blir stadig bedre til å håndtere og inkludere dette mangfoldet både i 
undervisningssituasjonen (tilpasset opplæring) og skolehverdagen generelt. 
 
Enkelte elever møter på skolen med forskjellige typer hodeplagg, mv., og vi får tidvis 
tilbakemeldinger om at dette kan virke forstyrrende i opplæringen. Utdanningsadministrasjonen 
er i utgangspunktet av den oppfatning at elevene skal kunne ikle seg hodeplagg, etc. på skolen. 
Samtidig må skolene kunne kreve at elevene tar av seg hodeplaggene dersom dette virker 
forstyrrende eller på annen måte skaper problemer i opplæringen. Vi har positive erfaringer 
med at skolene i slike tilfeller kommer frem til hensiktsmessige løsninger i dialog med elevene. 
 
Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene har en bestemmelse 
om generell oppførsel (§ 4), men regulerer ikke konkret bruken av hodeplagg i skolen. Dersom 
skolene opplever at det ofte oppstår konflikter forbundet med bruk av hodeplagg, kan man 
vurdere å innta et forbud i skolens eget ordensreglement, jf. § 9. Dersom man velger å innføre 
et forbud, vil dette være en forskrift. Dette fordrer at forslag til regler legges frem for elevråd, 
FAU og de ansattes organisasjoner, og at det reviderte reglementet gjøres kjent for elever og 
foreldre etter at det er vedtatt. 
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