
Fullmakter, retursslipper 
På de neste sidene vil dere finne en rekke svarslipper som det er viktig at dere leser godt 

gjennom sammen med elevene. Skriv under og returner disse til skolen så fort som mulig ved 

oppstart. 

Merk at noen av svarslippene er utformet slik at noen kun gjelder for elever på U-trinn, mens 

andre gjelder for alle elever. Merk dere at noen svarslipper også krever at eleven selv skriver 

under.  

Returner til skolen så fort som mulig i vedlagte frankerte konvolutt. 

 

Navn:………………………………………………………………………. 

 

F. dato:……………………………………………………………………………………. 
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Skoletransport, hjemreise ved turer osv.  

Skoletransport 

Jeg har lest gjennom informasjon i forhold til transport til skolen, samt lest gjennom vedlagt brev fra 

Oslotaxi vedrørende skoletransport. Jeg er innforstått med hva slags regler og rutiner som gjelder ift. 

skoletransport.  

 

Dato: 

Underskrift av foresatte:  

 

Kjøring i personalbiler 

Jeg er innforstått med at vi noen ganger i løpet av året bruker personalets privatbiler i forbindelse med 

turer, ekskursjoner osv. Skolen plikter selvsagt å sørge for at bilene er i god stand. 

Jeg gir herved tillatelse til at min sønn/datter kan kjøre i personalets biler i forbindelse med turer, 

ekskursjoner osv.  

Dato:  

Underskrift av foresatte:  

 

Hjemtransport i forbindelse med turer osv. Kun for elever på ungdomstrinnet. 

I forbindelse med turer til byen, museumsbesøk mm., hender det at vi holder på til skoledagens slutt ca. 

kl. 14.00. I slike tilfeller er det ofte mer hensiktsmessig at eleven drar hjem på egenhånd med offentlig 

kommunikasjon, fremfor å dra tilbake til skolen for fellestransport. Lærer/voksen følger selvsagt eleven 

til holdeplass der dette er nødvendig. Det vil også bli gitt beskjed om slike turer på forhånd slik at 

foresatte er informert.  

Jeg gir herved tillatelse til at min sønn/datter kan ta offentlig transport hjem etter ekskursjoner, turer 

osv. 

Dato:  

Underskrift foresatte: 
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Bruk av skolens PC'er IKT utstyr, foto og mobilbruk 

Bruk av bilder, osv. 

I forbindelse den daglige undervisningen på skolen, vil det i noen tilfeller være aktuelt å bruke bilder av 

elevarbeider i forbindelse med skolens hjemmeside eller annen informasjon forbundet med f.eks 

foreldremøte/avslutninger. Dette kan også inkludere bilder av eleven og det vil ikke bli brukt fullt navn i 

slike sammenhenger.  

Jeg gir tillatelse: 

 1. det blir lagt ut bilder av elevarbeider 

Ja  

Nei  

2. Bilder av eleven 

Ja 

Nei 

 

Dato:  

Underskrift foresatte: 

 

IKT og bruk av skolens datautstyr og PC'er 

Bruken av IKT utstyr er i første omgang et viktig hjelpemiddel for læring. Det er derfor viktig at alle elever 

tar godt vare på det utstyret som skolen har. Alle elever plikter derfor å ta godt vare på utstyr som 

tilhører skolen gjennom å: 

Alltid ta godt vare på skolens IKT utstyr 

Ikke spise og drikke foran PC  

Alltid skru av PC etter bruk og legge eventuelle bærbare maskiner på plass 

Ikke laste ned programmer.  

Jeg har lest og forstått regler for bruk av PC og IKT utstyr 

 

Dato: 

Elevens underskrift:  
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Regler for bruk av Internett på skolen 

Tilgang til Internett er viktig for å sikre god undervisningen på min skole. Bruken av Internett på skolen 

skal være knyttet til undervisning. Alle elever plikter derfor å følge disse reglene for bruk av Internett: 

Elevene skal kun bruke eget passord og brukernavn ved pålogging og ikke dele dette med andre. 

Man skal aldri bruke andres passord og eller brukernavn, hvis man får tilgang til dette skal man straks 

kontakte lærere slik at dette kan byttes 

Ved bruk av sosiale medier, opptrer man høflig og på en slik måte at man ikke krenker andre. 

Man gir aldri fra seg personlige opplysninger på nett som fullt navn, telefonnummer og adresse til folk 

man ikke kjenner godt.  

Eleven plikter å sette seg inn i og følge skolens retningslinjer for nettvett 

Eleven plikter å kontante lærer eller andre voksne hvis en selv eller andre opplever noe på nett som 

ubehagelig og/eller krenkende 

Elevene oppsøker ikke nettsteder og sider som ikke er skolerelaterte 

Elevene bruker ikke Facebook eller andre sosiale medier uten at dette på forhånd er avtalt med lærer.  

Jeg er innforstått med at jeg til enhver tid må følge de reglene som gjelder for PC og databruk og er kjent 

med at skolen og lærerne kan nekte meg bruk av Internett for en kortere eller lengre periode hvis jeg 

ikke følger skolens regler 

Jeg har lest elev og forstått regler for bruk av PC og IKT utstyr 

 

Dato: 

Elevens underskrift:  

 

Mobil og mobilbruk 

Som utgangspunkt skal man ikke bruke mobil i skoletiden. I forbindelse med transport til og fra skolen 

har man lov til å bruke mobil til musikk ol. Utover dette skal mobilen ligge avslått i sekken gjennom 

skoledagen. Bruk av mobiltelefon f.eks. bruk av kamera, musikk skal kun skje etter avtale med 

lærer/voksen. Man skal alltid spørre før man bruker mobiltelefon på skolen. 

Jeg er innforstått med at skolen kan ta fra meg min mobil og holde den innelåst frem til skoledagens slutt 

hvis jeg ikke følger reglene for mobilbruk. 

 

Dato: 

Elevens underskrift:  
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Helseopplysninger 

For å sikre oss god tilrettelegging for den enkelte er vi som skole pålagt å innhente helseopplysninger 

vedrørende eleven. Dette betyr i praksis at vi kan ta kontakt med fastlege, spesialist i de tilfeller der 

dette er aktuelt, BUP osv.  

Jeg tillater herved at skolen kan innhente helseopplysninger vedrørende mitt barn. 

 

Dato: 

Underskrift foresatte:  

 

Regler og rutiner knyttet til mat og klær 

Jeg har lest gjennom og gjort meg kjent med hvilke regler som gjelder for skolen vedrørende mat, hva 

som er tillatt på skolen og ikke og hvilke regler som gjelder for bruk av innesko, rene klær uten allergener 

osv.  

Jeg er innforstått med at det er viktig at skolen har et så allergivennlig miljø som mulig. 

 

Dato: 

Elevens underskrift: 

Foresattes underskrift: 

 

Fraværsregler for skolen 

Jeg har lest gjennom de rutinene som gjelder i forhold til å varsle skolen ved fravær og har gjort meg 

kjent med hvordan slik beskjed skal gis. 

 

Dato: 

Foresattes underskrift: 
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Ordensreglement 

Jeg har lest gjennom Osloskolens felles reglement for orden og oppførsel og er innforstått med hvilke 

regler som gjelder for alle. 

 

Dato:  

Elevens underskrift: 

Foresattes underskrift: 

 

Skole- hjemsamarbeid 

Jeg har lest gjennom Oslostandard for skole- hjem samarbeid og er innforstått med hva som forventes av 

meg selv som foresatt og skolen for å sikre et så godt samarbeid som mulig til elevens beste. 

 

Dato:  

Foresattes underskrift: 

 

 


