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Velkommen til skoleåret 2015-2016! 

 

I år har vi valgt å samle alle reglene våre i dette heftet.  

Reglene vil bli gjennomgått i klassene, men vi ønsker også at foreldre og barn 

snakker sammen om reglene. 

Reglene er vedtatt på sentralt nivå, i skolens Driftsstyre og i FAU. 

Det er skolens Driftsstyre som godkjenner skolereglene våre. 

Vi ønsker dere alle et godt skoleår. 

 

Stenbråten skole august 2015 

 

Med vennlig hilsen 

Nina Merete Norli Ringnes 

rektor



 

 
 

 

 

FORENKLEDE SKOLEREGLER FOR STENBRÅTEN SKOLE 

Skolen skal være et trygt sted for læring, lek, arbeid og fritid. 

For å oppnå dette, må vi alle vise respekt og omtanke for hverandre. 

 

Slik gjør vi det:  
1. Vi møter presis til timen og går inn sammen med læreren. 

2. Vi holder arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen. 

3. Vi holder orden og gjør skolearbeidet til avtalt tid. 

4. Vi er ute i friminuttene og holder oss innenfor skolens område. 

5. Vi bruker stor ball bare på fotballbanen eller basketbanen og kaster snøball bare på de oppsatte 

blinkene. Det er ikke lov til å sparke ball i skolegården. Se tilleggsreglene. 

6. Vi tar vare på skolebygningene og skolens utstyr ute og inne. 

7. Vi snakker høflig og hyggelig til hverandre og om hverandre. Vi bruker ikke banning og andre 

stygge ord. 

8. Mobbing, rasisme eller seksuell trakassering skal ikke forekomme. Stenbråten skole er mobbefri 

sone. 

9. Hvis jeg kommer i en konflikt, skal jeg ikke bruke vold, men henvende meg til en voksen eller 

foreslå elevmegling. 

10. Hvis vi ser andre bli plaget, skal vi si fra til en voksen. 

11. Lekeslåssing og annen voldsom lek er forbudt. 

12. På skolen retter jeg meg etter det de voksne sier. 

           Hvis jeg er uenig, kan jeg ta det opp i klasseråd eller med en annen voksen. 

13. Jeg kan sykle til skolen når jeg har tatt sykkelkortet. Sykkelen trilles på skolens område. De 

foresatte må passe på at jeg bruker hjelm. På sykkeltur i skoletiden må alle bruke hjelm. 

14. Vi tar med godteri på skolen bare i spesielle tilfelle, etter avtale med lærer. Tyggegummi bruker 

vi ikke på skolen. 

15. Det er forbudt å ha med kniv, lighter, fyrstikker eller farlige leketøy på skolen. 

16. Det er forbudt å røyke eller bruke rusmidler på skolen. 

17. Mobiltelefon kan bare brukes på skolen etter individuell avtale mellom kontaktlærer og 

foresatte. (Se også egen side med rutiner og regler for bruk av mobiltelefon) 

18. Hvis jeg må ha med penger eller verdisaker på skolen, skjer det på eget ansvar. 

19. Når jeg bruker internett må jeg følge skolens nettvettregler: 

 Du skal ikke gi opplysninger om deg selv 

 Du skal ikke tro alt du leser 

 Du skal ikke stole på at folk virkelig er den de sier 

 Du skal ikke møte noen du har chattet med uten følge av dine foreldre 

 Du skal alltid bruke kallenavn når du chatter 

 Meld fra til voksne hvis du kommer over noe ekkelt 

 Du skal ikke svare på ekle chattemeldinger eller e-poster 

 Du skal snakke med dine foreldre, og sammen lage regler for hvordan du kan føle deg trygg når 

du chatter. 

 



 

 
 

 

 

Hvis jeg bryter skolereglene, kan konsekvensene bli 

 

 at hjemmet får beskjed skriftlig eller muntlig 

 at jeg må møte til samtale med lærer, assistent, sosiallærer, undervisningsinspektør, 

assisterende rektor eller rektor og eventuelt få muntlig eller skriftlig advarsel 

 at jeg må være inne i friminuttene 

 at jeg må ha undervisning et annet sted enn i klassen for en stund 

 at jeg må være igjen på skolen eller møte før skoletid(foresatte får beskjed på forhånd) 

 at jeg ikke kan være med på turer eller andre arrangementer 

 at jeg må erstatte det jeg ødelegger/skader og/eller ordne opp etter meg 

 andre relevante reaksjonsmåter 

 

Vi voksne vil tilpasse reaksjonene etter elevens alder, etter omstendighetene og ofte etter samråd med 

kolleger. Når det i alvorlige tilfeller er nødvendig å gjennomføre sanksjoner mot elever, skal ledelsen 

kobles inn. Når det iverksettes sanksjoner, vil hjemmet få beskjed om hva som er skjedd. 

 

I spesielle tilfeller kan rektor bortvise en elev fra klassen eller skolen for enkelttimer eller for 

resten av skoledagen. Eleven får først anledning til å forklare seg. Skolen varsler foresatte, 

som eventuelt henter og overtar ansvaret for sitt barn. Dette kan skje 

 ved alvorlige tilfeller av trusler, trakassering og plaging 

 ved bruk av fysisk vold 

 ved gjentatte brudd på skolens ordensregler 

Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med de impliserte voksne, og etter å ha vurdert andre 

hjelpetiltak og reaksjonsmåter.  

Avgjørelse om bortvisning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tillegg til skolens rutiner for turer og andre alternative aktiviteter for 

elevene i skolens og/eller foreldrenes regi 
 

1. Turer og alternative læringsarenaer i skoletiden bør være obligatoriske og inkludere 

kontaktlærer innenfor den tiden elevene ville vært på skolen.  

Turer kan strekke seg ut over skoletiden, enten i foreldrenes regi eller ved frivillig  

lærerdeltakelse.  
 

2. Turer og andre arrangementer bør være mest mulig inkluderende for alle elevene i 

gruppen.  Elever som av ulike grunner ikke kan delta på en tur, får undervisning på 

skolen.  Skolen ser gjerne at foreldrene tar initiativ og samarbeider med lærerne om 

aktiviteter for elevene.  Alternative læringsarenaer utenfor skolen for elevene er en 

viktig del av opplæringen.  
 

3. Forslag fra foreldrene om turer må forelegges kontaktlærer og om nødvendig rektor i 

god tid, og før elevene er kjent med planene.   

Dette på grunn av ivaretakelse av regler om skyss og foreldrebetaling, vurdering  

av innholdet i opplegget og ivaretakelse av en viss likeverdighet i tilbudet for de andre  

klassene på trinnet.   
 

4. Prinsippet om gratis skolegang tilsier at turer som innebærer foreldrebetaling må være 

reelt frivillige. Innbetaling må skje på frivillig basis og anonymt, uten noen form for 

press.      
 

5. Foresatte kan godkjenne at egne barn kjører i andre voksnes biler i skolesammenheng, 

forutsatt at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand.   

 

6. Tilnærmet likt / likeverdig skoletilbud på trinnet. Det kan gjerne være ulike turer og 

tilbud til ulike tider for basisgruppene på et trinn, men i løpet av skoleløpet bør de ha 

fått noenlunde likeverdige opplegg.  Kontaktlærerne og ledelsen vurderer og ivaretar 

dette.  

7. Skolen må sørge for at denne informasjonen blir gitt til alle foreldre og alle nytilsatte 

ved oppstart av nytt skoleår, og til foresatte og ansatte som kommer nye i løpet av året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

TILLEGGSREGLER I SKOLEGÅRDEN 
 

Sparkesykkel er lov for 4.-7.trinnselever fra skråningen vest for trappa ned til paviljong 1, 

samt nedenfor. Sparkesykkel skal trilles på resten av skolens uteområde. Sparkesykkel skal 

bæres innendørs. Reglene om bruk av sparkesykkel gjelder i perioden kl. 08.00-17.00. 

 

Ved regelbrudd: Sparkesykkelen inndras for resten av dagen.  

 

Skateboard er ikke lov på skolens område. 

 

Ved regelbrudd: Skateboard inndras for resten av dagen 

 

Snøball er bare tillatt på oppsatt blink. Lærer på inspeksjon kan tegne snøblink på vegger uten 

vindu.   

 

Ved regelbrudd: Ved ulovlig snøballkasting skrives snøballmelding som leveres til 

kontaktlærer. Ved gjentakelser tar kontaktlærer samtale m foresatte. 

  

Lekeslåssing er forbudt fordi: 

 

1. Lekeslåssing er ofte skjult mobbing, med en sterk part og en svak part som er med mot 

sin vilje.   

2. Det er vanskelig å vurdere hva som er uskyldig lekeslåssing og mer alvorlig.   

3. Ofte fører mer uskyldig lekeslåssing til reell slåssing.  

 

Lekeslåssing skal stanses av de voksne. Ved regelbrudd, se konsekvenser på 

Skolereglene    

 

Regler for ut- og innmarsj: 

  

Når timen skal begynne, henter lærer elevene ute. Når elevene skal ut, er lærer sist ut og 

låser ytterdøra i friminuttene og ved dagens slutt. Dette gjelder både i paviljongene og i 

hovedbygningen.   

 

Ved elevsamlinger skal elevene gå bak læreren inn og ut.  

Klasser som ikke klarer dette må øve på det.  

 

 

Ball i skolegården: 

 

 Flere ballhjørner er markert på oversiktskartet. Det kan sparkes ball der i tillegg til  

 fotballbanene. 

 Det er ikke lov til å sparke ball andre steder i skolegården. 

 

Ved regelbrudd: Fotballen inndras for resten av dagen.  

 

 



 

 
 

 

 

      

 

 

REGLER FOR BRUK AV MOBILTELEFON FOR ELEVER PÅ 

STENBRÅTEN SKOLE 

(Også nedfelt kortfattet i skolens ordensregler)   

 

 

 Hvis jeg har med mobiltelefon på 

skolen, skal den være slått av og 

ligge i sekken i skoletiden, hvis 

jeg ikke har fått spesiell tillatelse 

til å bruke den. 
 

                      

 Spesiell tillatelse til å bruke den kan gis av lærer etter avtale med foresatte, eller etter 

skjønn hvis det er nødvendig av helsemessige, sosiale eller andre viktige grunner. 

Normalt skal nødvendig kontakt med foresatte i skoletiden foregå via skolens telefon.   

 Tillatelse kan også gis av lærer til elevgrupper hvis telefonen skal brukes i 

undervisningsopplegg.  

 Mobiltelefon medbringes på eget ansvar og erstattes ikke av skolen hvis den blir borte 

 SMS og chatting på nett må ikke brukes til å mobbe andre, spre rykter o l.  

verken på skoleveien eller i fritiden, og selvsagt heller ikke i skoletiden.  

 

 
 

      

 Dersom reglene ikke følges, vil mobiltelefonen bli inndratt 

for resten av skoledagen 

 Ved mindre alvorlige tilfeller av forglemmelse / feiltakelse 

vil eleven få igjen mobiltelefonen ved skoledagens slutt 

 Ved mer alvorlige brudd på reglene eller ved stadige 

gjentakelser, blir mobiltelefonen levert på kontoret og må 

hentes av foresatte 

 
 

Noen råd til foreldrene:   

 

 Følg med på barnas bruk av mobiltelefon i fritiden. Begrens eventuelt tilgangen -   

det forekommer mobbing via SMS til og med om natten. 

 Sett gjerne et økonomisk ”tak” for bruk av mobiltelefon ved hjelp av kontantkort eller 

på annen måte, f eks at overforbruk dekkes av ukelønna.   

 Hvis du trenger å komme i kontakt med barnet i skoletiden: Ring skolens kontor, så du 

ikke bidrar til at skolens mobilregler brytes.  

 

 

Se også regler for bruk av internett i skolereglene.     

 



 

 
 

 

 

 

 

Foreldremøter på Stenbråten skole 
 

 

1. Det avholdes to foreldremøter i året, ett tidlig i høsthalvåret og ett i løpet av 

vårhalvåret. Jfr ”Instruks for kontaktlærer” i Osloskolen. 

 

2. Trinnets foreldremøte kan ikke legges til samme tid/dag som et annet trinn. Vi ønsker at 

foresatte skal kunne møte. Dato for foreldremøtene føres på en egen kalender. 

 

3. Første del av foreldremøtet kan være felles på trinnet, i hvert fall på høstmøtet. Alle lærere 

på teamet deltar. Tidsbruk totalt vil være ca. 2 timer. 

 

4. Kontaktlærerne skal i god tid invitere foreldrekontaktene for planlegging av 

foreldremøtet. Forslag til plan over aktuelle tema for foreldremøtene legges fram til drøfting 

med foreldrekontaktene. Planen kan gjelde både på kort sikt og som en plan 

for møter framover, med temaer som f eks: Datavaner, regler for bursdager, 

ukepenger, skolemiljø, jente-gutteproblematikk, leksevaner etc. Foreldrekontaktene 

skal også ha mulighet til påvirke hva det er behov for å få informasjon om på 

foreldremøtene. 

 

5. Skolens ledelse vil i utgangspunktet være representert på minst ett av de to foreldremøtene i 

året og bidra med relevant informasjon. 

Ledelsen deltar dessuten etter behov hvis spesielle saker skal tas opp. 

 

6. Tilpasset aldersgruppen kan elevene delta på hele eller en del av foreldremøtet, dersom det 

er aktuelt å drøfte saker som angår dem. (Eks: Drøfting av elevenes arbeidsmiljø, 

lekser, læringsmål i fagene etc.) 

 

7. Foreldremøtene skal omhandle saker som gjelder hele gruppen/trinnet – ikke saker om 

enkeltpersoner. 

 

8. Foreldrekontakter for neste skoleår velges på foreldremøtet i vårhalvåret. 

 

9. Innkallingen skal inneholde: * Tidspunkt for møtestart og -slutt (kan slutte før, men ikke 

senere enn fastsatt tid) * Sakliste (agenda) * Sted/rom for møtet og 

* ”Vennlig hilsen e l ” – pluss fullt navn på de som deltar fra skolen. 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

Permisjon fra opplæringen – endring av regler 

 

Fra og med 01.08.2013 vil det bli innstramming av permisjoner fra opplæringen. Det er 

kommet klare føringer fra Byrådet og fra Utdanningsadministrasjonen om at Osloskolene skal 

tolke og håndheve permisjonsreglene strengere (se Oslostandarden på Utdanningsetatens 

hjemmeside www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no og Rundskriv 4/2013 ). 

 

Stenbråten skole har til nå hatt en relativt liberal holdning til permisjoner. Dette vil, som en 

følge av de nevnte føringene, ikke lengre være mulig. Alle skolene i Oslo vil stramme inn på 

dette.  

 

Skolene vil fra nå av ikke kunne innvilge permisjon for å: 

 utvide helgen 

 ta ferier/fri utenom skolens ferier 

 delta i festpregede familiebegivenheter 

 delta på treningssamlinger 

 

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 

skoledager, og da er det igjen175 dager som kan brukes til ferier og annen aktivitet. Søknader 

med begrunnelser som er nevnt over, vil bli avslått, med begrunnelse i elevenes skoleplikt. Av 

samme grunn vil fravær som ikke er legitimert, bli registrert som ulegitimert. 

 

Det vil selvfølgelig bli gitt permisjoner til fravær knyttet til sorg i nær familie og til å oppsøke 

lege og tannlege o.l. Fravær på inntil en dag som er knyttet til slike velferdsbehov kan søkes 

direkte til kontaktlærer pr mail eller via meldingsboken. Dokumentasjon må kunne framlegges 

på forespørsel. 

 

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt 

trossamfunns helligdager. Dette er regulert i opplæringslovens § 2-11 andre ledd. 

 

Søknader om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før fri 

ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Alle søknader om permisjon må være underskrevet 

av en fortsatt. Søknaden må derfor enten skannes og sendes pr mail til skolens postmottak 

stenbraten@ude.oslo.kommune.no eller leveres skolen. Søknad om permisjon for lege, tannlege 

o.l. kan fremdeles mailes til kontaktlærer. 

 

Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er et 

enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven (fvl.)§ 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre 

uker, regnet fra det tidspunktet foresatte har mottatt brevet, jf. Fvl.§§28 og 29. En eventuell 

klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen. Skolen behandler så klagen og 

oversender denne til Utdanningsetaten. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. 

 

 

            

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/
mailto:stenbraten@ude.oslo.kommune.no


 

 
 

 

 

 

Retningslinjer for bursdagsfeiring i skoletiden på Stenbråten skole 
 
 
FAU og skolen har gått sammen om å lage retningslinjer for feiring av bursdager.  Vi 
oppfordrer alle foresatte til å følge rutinene nedenfor når barnet ditt fyller år: 
 
1. 
Vi ber foresatte om ikke å sende med godsaker sånn som kaker, søtsaker eller lignende til 
klassen når barnet fyller år.   
Det er flere grunner til dette: Elever som ikke har med noe, får ofte negative 
kommentarer. Foreldre skal ikke føle seg forpliktet til å bake eller kjøpe noe til en hel 
klasse, i tillegg til arbeid med privat feiring. Klassene har 20-25 elever, og vi ønsker ikke å  
ha for mye søtsaker på skolen.  Lærerne markerer i stedet bursdager med sang og f eks et 
lys, flagg, gratulasjon på tavla etc.  
 
2. 
Vi ber om at invitasjoner til bursdagsselskap skjer utenom skoletiden dersom ikke hele 
klassen, eller alle jentene/guttene blir bedt. En god regel er også at hvis man ikke ber alle, 
så ber man ikke flere enn ca halvparten.  På denne måten unngår vi at noen er helt eller 
nesten alene om å føle seg utenfor. 
 
3. 
Til alle som blir bedt: Det er viktig å la barnet gå i bursdagsselskap når man blir bedt, det 
er bra for den sosiale tilhørigheten. Gi beskjed om barnet kan komme eller ikke. 
 
 
Vi håper dere følger disse retningslinjene! Ved å benytte dem sikrer vi en god sosial 
ramme rundt bursdager for alle elevene ved skolen.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 

 

Skoleruta 2015/2016 

    

SKOLESTART: Første skoledag 17. august   

VALGDAG 14. september   

HØSTFERIE 28. september – 2. oktober   

JULEFERIE 21. desember – 4. januar   

VINTERFERIE 22. februar – 26. februar   

PÅSKEFERIE 21. mars – 29. mars   

FRIDAG 15. april   

FRIDAGER: 5. mai (Kristi Himmelfartsdag) 

6. mai (fri) 

16. mai (2. pinsedag) 

17. mai 

  

SKOLESLUTT: Siste skoledag 23. juni   

Første skoledag skoleåret 2016/2017 er mandag 22. august 2016 

 

 

 

 

 

 

 


