
KRISTIANSLYST SKOLES REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 
Bygger på Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune (16.11.2020) 

Dette reglementet er vedtatt i samarbeidsutvalget mai 2021, og evalueres årlig. 

      Reglement Mulig konsekvens  

1. Alle plikter å bidra til et godt miljø på skolen.  Alle har et 

personlig ansvar for å møte medelever og lærere høflig, 

vennlig og respektfylt. Mobbing skal ikke forekomme, 

hverken fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt. Vi forventer 

god språkbruk, at du ikke spytter, at du tar hensyn til lærere 

og medelever med tanke på støy og ellers oppfører deg slik 

du ønsker andre skal oppføre seg mot deg.  

Vi forventer at du behandler skolens og medelevers utstyr 

ansvarsfullt. 

Tilrettevisning 

Anmerkning 

Elever kan utvises for inntil tre dager 

(Jfr. Stavanger kommunes forskrift) 

Ved hærverk og grov uaktsomhet 

gjelder skadeerstatningslovens § 1-1 og 

1-2 om en erstatningsramme på 5000 

kr. Gjentatte brudd fører til nedsatt 

karakter i oppførsel. 

2. Alle er ansvarlige for at klasserom, grupperom, egen gang 

og fellesområder er ryddig. Liste over ordensreglene henger 

i klasserommet.  

Tilsnakk ved forsøpling.  

Anmerkning vurderes. 

3. Du plikter å komme presis til timene og ha med deg 

nødvendige bøker og utstyr inn til timen. Hodeplagg, utesko 

og yttertøy skal tas av og legges i garderoben. Religiøst 

betingede hodeplagg unntas. Innesko må ikke lage merker i 

gulvet.  

Tilrettevisning 

Anmerkning vurderes  

 

4. Elevene kan oppholde seg i eget klasserom, egen trinngang, 

aula og på organiserte aktiviteter eller ute i friminuttene.     

              Elevene spiser i eget klasserom.   

              Garderobene, toalettene og hele 1.etasje er ikke oppholds- 

              rom 

              Det er ikke tillat å forlate skolens område. 

Tilrettevisning 

Anmerkning vurderes 

5.    Rullebrett, rulleskøyter og lignende er kun til utendørs                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       bruk på anvist plass i friminuttene. Hjelm er påbudt. 

       Ballspill kun utendørs på tilrettelagt plass. 

       Utstyr tas med på eget ansvar. 

Tilrettevisning 

Anmerkning og inndragelse av utstyr, 

vurderes.  

Foresatte orienteres. 

6.    Elever som bruker framkomstmiddel til skolen, skal sette fra  

       seg framkomstmiddelet på anvist plass.   

              Framkomstmidlene skal ikke brukes på skolens område i  

    skoletiden. 

              Framkomstmidlene tas med på eget ansvar. 

              Ved sykkelturer i skolens regi, skal alle bruke hjelm.  

Tilrettevisning 

Anmerkning vurderes 

Utelukkelse fra tur ved nekt av 

hjelmbruk.  

Foresatte orienteres. 

 

 7.      Snop, brus, energidrikk og tyggegummi er ikke tillatt. 

          Lærer kan gi tillatelse ved spesielle anledninger. 

 

Tilrettevisning og inndragelse 

Anmerkning vurderes 

8.      Mobiltelefon, smartklokker og lignende skal slås  

               av/flymodus og legges i elevskapet i elevgarderoben.  

         Dette gjøres når eleven ankommer skolen og utstyret 

         kan hentes når eleven er ferdig med skoledagen. 

               Det er ikke lov å ta bilder og/eller filme i skoletiden. 

               Lærer bestemmer bruken av alt slikt utstyr. 

         Alt privat/personlig utstyr tas med på eget ansvar       

Tilrettevisning 

Anmerkning og inndragelse av utstyr, 

vurderes.  

Foresatte orienteres. 

9.    Det er ulovlig å ha med seg og bruke snus, sigaretter, el- 

       sigaretter, rusmidler, lighter o.l. på skolens område og på  

       skoleturer.  

Anmerkning og inndragelse av utstyr. 

Foresatte kontaktes. 

Straffbare tilfeller anmeldes og ulovlig 

utstyr utleveres politiet (Jfr. 

Forskrifter).  
10.  Det er ulovlig å ha med seg og bruke kniv og andre     

       skadelige gjenstander på skolens område og på skoleturer. 

Ved mistanke om rus/farlige 

gjenstander har rektor rett til å 

gjennomsøke elevens skap. 

Utvisning 

Nedsatt oppførselskarakter sees i 

sammenheng med oppførsel for øvrig. 


