
 

 

Ordensregler, Jåtten skole.  

  
”Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” ble vedtatt av kommunalstyret for Oppvekst den 
08.06.2016. I forskriften heter det  at hver enkelt skole skal utarbeide eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette 
vedtas av driftsstyret. ”Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” er gjeldende for Jåtten skole. 
 
Skolen er en arbeidsplass for barn og voksne. Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer trivsel og læring.  

 

 «Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi har nulltoleranse for mobbing 

• Tulleslåssing, fekting med pinner, farlig lek, erting, plaging, baksnakk og utestenging er ikke lov. 
• Banning og stygt språkbruk bruker vi ikke på skolen eller på skoleveien. 
• Vi sier fra til voksne når vi ser noen blir ertet, plaget eller utestengt. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at du har krav på respekt. 
• Vi behandler hverandre med respekt,  i lek og læring. Vi respekterer andres meninger og arbeid. 
• Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken i skoletiden.  
• Vi respekterer hverandres og skolens eiendom/utstyr og tar ansvar dersom noe blir ødelagt.  
• Vi oppholder oss på skolens område i skoletiden, bortsett fra på turer og utflukter. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi har orden og bidrar til et godt innemiljø. 
• Vi bidrar alle til orden i klasserom,  fellesarealer og i skolegården og deltar i rydding. 
• Elevene er ute i friminuttene. Elever har lov å gå på do inne, en og en. 
• Ytterklær tas ikke inn i klasserom. Gjelder også utesko. 
• Vi kildesorterer avfall. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at du opplever sikkerhet og trygghet. 
 
• Ballspill, aking, snøballkasting og annen lek foregår på de områder som er bestemt for dette.  
• Utstyr som kan skade eller ødelegge andre, tas ikke med på på skolen. 
• Verdigjenstander er ikke skolens ansvar og bør være hjemme. 
• Det er foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til/fra skolen.  

• Elever som sykler til/fra skolen må bruke hjelm, ha sykkel i forskriftsmessig stand og sette 
sykkelen på anvist sykkeloppstillingsplass. Det er ikke tillatt å sykle i skolegården. 

• Skolen anbefaler at foreldre forholder seg til Trygg Trafikk sine råd om sykling til skolen. 

  
«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi, i klassene og SFO, har egne trivselsregler. 
• Trivselsreglene gjennomgås minst en gang hvert halvår. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr også: 
• Snop og søtsaker har vi ikke med på skolen.  
• Vi lærer og holder oss til anerkjente Nettvett-regler, både på skolens og andre datamaskiner. 

 
Ved brudd på ordensregler følges disse opp av voksne på skolen. Det er utarbeidet en konsekvenstrapp. 
Dersom tilsnakk eller samtale med kontaktlærer ikke er tilstrekkelig vil normalt foresatte bli kontaktet. Farlige 
og forbudte gjenstander inndras. Foresatte kan hente inndratte gjenstander på kontoret. Andre sanksjoner, se 
«Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune.» 

 
Reglement vedtatt i Driftsstyret den  

 


