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Reglement for Aktivitetsskolen Mortensrud 
 
 
 
Regler for orden 
Eleven skal 
-gå direkte til Aktivitetsskolen i det samme skoledagen er slutt 
-ha med nødvendig utstyr, som ytterklær etter vær 
-holde orden på egen garderobeplass og rydde etter egen aktivitet inne og ute 
 
Regler for oppførsel 
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder 
-møte frem, bli krysset inn for så eventuelt å levere melding fra foresatte om å gå hjem 
-behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter på Aktivitetsskolen med respekt uansett 
kjønn, nasjonalitet, hudfarge, religion, livssyn, seksuell orientering m.m., slik at andre snakkes positivt 
om og tas med i aktivitetene. 
-bidra til et godt miljø ved å opptre inkluderende og vise positive holdninger til andre 
-rette seg etter beskjeder fra Aktivitetsskolens ansatte og andre voksne på skolen 
-passe godt på Aktivitetsskolens eiendeler både i egen base og overalt på skolen ellers, ikke minst ta 
vare på leker og spill, slik at de er i god stand for andre som skal bruke utstyret. 
-vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr, slik at 
mobiltelfoner ligger avslått i skolesekken, og Smartboard-utstyret får stå i fred. 
-følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr, som eksempelvis redskaper på 
skolekjøkkenet, utstyr i gymsalen og bøker og materiell på elevbiblioteket. 
-ikke ta med tyggegummi, godteri, kaker, brus eller lignende annet enn ved spesielle anledninger, som 
de voksne på Aktivitetsskolen har gitt hjemmene beskjed om. 
 
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 
-å mobbe, det vil si negativ/ondsinnet atferd mot en medelev eller erting på en ubehagelig og sårende 
måte  
-å utøve eller true med fysisk vold, det vil si være aggressiv mot en annen person for å forårsake skade, 
smerte eller ydmykelse 
-å ha med og/eller benytte farlige gjenstander, og dette omfatter også eksempelvis fyrstikker, fyrverkeri 
og steiner 
-å bruke plagg som helt eller delvis dekke ansiktet, slik at bare øynene er synlige 
 
Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.16 
 
 


