Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Nydalen

Ordensreglement

Ved Oslo Voksenopplæring Nydalen kan du som
deltaker forvente:

 Du skal bli tatt imot på en god måte
 Du skal ha lærere som kjenner deg
 Du skal ha en plan for timen
 Du skal få hjelp til å lage tydelige læringsmål
 Du skal få klare tilbakemeldinger på hvordan det går
 Du og læreren skal oppsummere hva du har lært i timen

Vi ber deg derfor lese gjennom dette heftet med skolens
ordensreglement.

Velkommen til Oslo VO Nydalen!

Oslo Voksenopplæring Nydalen er et spesialpedagogisk senter som
gir undervisning til voksne med ulike utfordringer. Det kan være
medfødte vansker eller ervervede skader og sykdommer.
Norskopplæring som spesialundervisning til minoritetsspråklige har
blitt et viktig fagområde. Senteret gir tilbud til deltakere i bydelene St.
Hanshaugen, Nordre Aker, Ullern, Frogner, Sagene, Vestre Aker,
Bjerke og Grünerløkka. Synspedagogisk opplæring og logopedi er et
bydekkende tilbud.
Hos oss kan deltakere med rett til spesialundervisning få tilrettelagt
opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter. Deltakere
kan få opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk,
samfunnsfag og naturfag. Andre får opplæring i grunnleggende
kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter,
grunnleggende regneferdigheter og grunnleggende digitale
ferdigheter. Målet er at undervisningen skal gjøre en forskjell og være
nyttig for deltakerens dagligliv.
Vigdis Bratfoss
rektor

Reglement for deltakere ved
Oslo Voksenopplæring Nydalen
For alle elever og deltakere i Oslo-skolen gjelder "Forskrift om
reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen". I tillegg har
voksenopplæringssentrene anledning til å lage egne tilpassede regler
for sine deltakere. Reglementet for Oslo VO Nydalen erstatter ikke
forskriften, men må sees på som en forenklet versjon av denne. Det er
i tillegg lagt til to nye punkter om krenkende atferd og religiøse ritualer.
Disse er tatt med for å hindre mobbing og sikre deltakernes
læringsmiljø.
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir spesialundervisning for voksne i
Oslo.
Opplæringen skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter som kan
styrke personlig vekst og utvikling. Opplæringen skal gi den enkelte
deltaker grunnlag for å kunne være mer aktivt med i samfunn og
arbeidsliv. Vi legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle
gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til
opplæringsstedet. Som deltaker har du rett på et godt tilpasset
opplæringstilbud etter dine behov og planer, og du har en egen
klagerett.
For at arbeids- og læringsmiljøet vårt skal bli best mulig, må vi ha
regler og bestemmelser som alle må følge. Vanlige regler i samfunnet
gjelder for alle deltakere ved Oslo Voksenopplæring Nydalen.
Senteret har ansvar for at deltakeren er gjort kjent med reglementet.

1. Ordensregler
 Vis hensyn og respekt for andre.
 Møt presis til timer og avtaler, og vær med på å skape gode
arbeidsforhold i timene. Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
 Mobiltelefon skal være slått av i timene. Du må avtale eventuelle
unntak med lærer.
 Hold god orden, og ta godt vare på alt som tilhører senteret, både
ute og inne.
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:
 Krenkende adferd som er en handling som fysisk eller psykisk
rammer andre mennesker. Det kan være enkelthandlinger eller
gjentatte handlinger over tid, og innbefatter alle former for
mobbing og diskriminering.
 Praktisering/utøvelse av religiøse ritualer i senterets lokaler.
 Bruk av plagg som helt eller delvis dekker deltakerens ansikt.
Forbudet gjelder ikke for hodeplagg der ansiktet er fullt synlig.
Forbudet gjelder på senterets områder og/eller når senteret har
ansvar for deltakerne
 Røyking på senterets område.
 Å bruke, ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller
andre rusmidler.

2. Regler for bruk av internett, nettikette:









Du kan bare bruke senterets utstyr til læring og informasjon
Vær forsiktig med å legge ut personlige opplysninger
Passordet er ditt. Ikke gi det bort til andre
Du skal ikke skrive slik at du kan skade eller såre andre
Det er ikke lov å:
Hente eller laste ned og lagre pornografi, voldelig og/eller
rasistisk materiale
Bruke senterets utstyr til egen eller andres økonomiske fordel
Endre på system oppsett, installere program eller slette program
Spise eller drikke ved datamaskinen

Senterets administrator kan utelukke brukere som ikke følger
nettreglene.

3. Sanksjoner ved brudd på reglementet:
Alle reaksjoner skal være slik at deltakeren forstår hvilke regler som er
brutt, og hvorfor senteret må reagere på dette. Deltakeren skal hvis
det er mulig kunne gjøre opp for seg.
 Muntlig advarsel fra lærer
 Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor
 Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/
arbeidsperioden. Rektor avgjør.
 Bortvisning fra senteret for lengre tid enn resten av dagen, jfr.
Opplæringslovens § 4A-9.
 Midlertidig eller fast bytte av klasse eller gruppe.
 Ulovlige forhold som vold, trusler og tyveri meldes til Politiet.
Ved en eventuell bortvisning gjelder §6 og §9 i forskrift om reglement
for orden og oppførsel i Oslo-skolen.
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