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REGLER FOR OPPFØRSEL, SAMARBEID OG ORDEN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Regler for oppførsel, samarbeid og orden 

 
UTE OG INNE 

 
 

• Vi viser respekt ved at vi snakker høflig og hyggelig til og om hverandre.  

• Vi holder oss på skolens område i skoletiden. 

• Vi holder skolens område rent og ryddig. 

• Vi har ballspill på anviste steder 

• Vi går stille og rolig på skolens inneområde  

• Vi følger klassereglene.  

• Vi bruker ikke lue eller caps inne. 

• Mobiltelefoner skal ikke tas med til skolen. En smartklokke som det kan 

ringes inn til og ut med vil bli ansett som en mobiltelefon og skal ikke tas 

med til skolen. 

 

• Ellers henviser vi til «Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved 

skolene i Stavanger kommune» og ber foresatte sette seg inn i dette. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-

a/barnehage-og-skole/reglement-for-orden-og-oppforsel-i-

stavangerskolen-2016.pdf 
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Regler for oppførsel, samarbeid og orden 

 
UTE 

 

Sykling og sparkesykler 
 

• Det anmodes om at elever i 1.-4. klasse ikke sykler/sparker til skolen. 

 

• Klassekontaktene skal ta opp felles retningslinjer om  

sykling/sparking på foreldremøte. 

 

• Hjemmet har ansvar for at sykkel og sparkesykkel er i 

forskriftsmessig stand og parkeres på sykkelparkeringen. 

 

• Foreldre må godkjenne at eleven får sykle eller bruke  

sparkesykkel til skolen og eleven skal bruke hjelm.  

 

• Skolegården skal være fri for sykler og sparkesykler i skole/SFO-tid. 

 

• Skolen er ikke erstatningspliktig hvis private gjenstander blir  

stjålet eller ødelagt av hærverk. 

 

Vinter 

• Snøballkasting er kun tillatt mot oppsatt blink på anvist sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsekvenser ved brudd på ordensregler  
 

 

Brudd på ordensregler 

• Ved alvorlig brudd på ordensreglene blir foreldre/foresatte 

kontaktet 

• Dersom en elev oppfører seg slik at hun/han kan skade seg selv og andre, 

kan eleven vises bort fra skolen resten av dagen. Foresatte kontaktes i 

forkant. Alvorlige hendelser vil bli politianmeldt (etter fylte 12 år). 

 

Skadeverk 

• Hærverk, skade eller tap av bøker må erstattes av eleven. 

• Hærverk, skade eller tap av skolens data, utstyr og inventar erstattes med 

inntil kr. 5000,-. 

For øvrig vises til kapittel 3.3.5 i «Forskrift om reglement for orden og 

oppførsel ved skolene i Stavanger kommune»  

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/barnehage-og-

skole/reglement-for-orden-og-oppforsel-i-stavangerskolen-2016.pdf 

 

 

Fritak / fravær 

• Skolen oppfordrer foresatte til ikke å søke eleven fri utenom skolens ferier. 

Vi viser til Opplæringsloven § 2-11 og Stavanger kommunes regler for 

elevpermisjon https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-

skole/skole/elevpermisjon og ber foresatte sette seg inn i dette. 

• Planlagt fravær (legebesøk, o.l.) skal i forkant meldes skriftlig i meldebok.  

• Foresatte til elever i 1.-2.klasse skal ringe skolen, tlf: 51912930 og melde 

fravær før oppstart på dagen.  

• Fravær som skyldes sykdom skal meldes skriftlig i meldebok første 

friskmeldingsdag eleven er tilbake på skolen.        

• Dersom eleven er syk utover 3 dager, skal skolen ha beskjed.  

• Dersom eleven har umeldt fravær utover 3 dager, tar skolen kontakt med 

hjemmet. 

 
 

Vedtatt av Driftsstyret ved Vardenes skole 05.03.19. 
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