
 

Oslo kommune 
Utdanningsetaten 
 
Bjørnholt videregående skole                           

 

___________________________________________________________________________________________  
  

Adresse: 
Bjørnholt skole 
Slimeveien 15 
1277 Oslo 

 
Telefon:          23 46 44 00 
Fax:                23 46 44 10 
E-mail:           bjornholt@ude.oslo.kommune.no 
 

 

Kjøreregler	for	skoleutveksling	Gijon	2018		
Skolens reglement er styrende for alle skolens aktiviteter. Herunder presiseres at sanksjoner 
og/eller refselser knyttet til hendelse (r) brudd på reglementet/kjøreregler kan etter en vurdering av 
sakens alvorlighet medføre hjemsendelse fra arbeids- og studieoppholdet på egen regning. I slike 
tilfeller vil foresatte bli bedt om å være med å hente sin sønn/datter.  
 
 
SKOLENS REGLEMENT ER GJELDENDE UNDER HELE OPPHOLDET I UTLANDET 
 

1) Ikke bruke rusmidler av noe slag. (Vi er ikke på ferie, vi er på besøk i skolens regi) 
2) Holde alle avtaler og møte presist til avtaler.  
3) Gi beskjed til lærere ved uhell, om du kommer for seint, blir syk eller kommer opp i vanskelige 

situasjoner. 
4) Rette seg etter beskjed fra lærere og vertskap 
5) Representere skolen på en god måte ved å vise god folkeskikk i alle representative anledninger 
6) Ikke dra fra felles aktiviteter eller vertsfamilie uten å spørre om tillatelse.   
7) Ha en positiv innstilling til samarbeid ha gjensidig respekt til medelever og vertskap og bidra til en 

vellykket tur for alle.  
8) Lærer har alltid det siste ordet.  

 
Jeg_________________________________(navn) bekrefter å ha lest og gjort meg kjent med 
reglementet for utvekslingsturen til Gijon, Spania. Oslo, ______________ 

 
Anbefaling fra kontaktlærer, klasse___________ 
 
 
______________________ 
Lærerens signatur 
 
Jeg samtykker i at min datter/sønn kan delta i utveksling med Collegio Inmaculada, Gijon i mars 
2018 og at en spansk/nederlandsk elev kan bos hos oss en uke i desember 2018, og at vi er enig 
i kjørereglene for opphold og gjenbesøk. 
 
 
______________________                                           ____________________ 

      Elevens signatur                                                             Foresattes signatur 
 
 
Foresattes telefonnr:____________      og e-post:_________________________ 
  
Kontaktpersoner: ST-elever, Renate Haugevik 48 25 49 13 
   MK-elever, Henriette Prøven 95 08 55 60 
   Koordinator utveksling, John Riise 47 05 80 60     


