
Ordensreglement for skolene i Stavanger

Ordensreglementet er fastsatt av kommunestyret og gjelder alle grunnskolene i Stavanger
Nedenfor iølger de viktigste reglene for orden og atferd. Dette er en kortversjon av
reglementet. De som også ønsker å lese reglene for hvordan skolen skalfølge opp og
behandle eventuelle brudd på reglene, kan lese hele forskriften på skolens nettsider.

5l Formål
Reglementet skal bidra til å skape et godt forhold mellom elever, lærere og andre ansatte og
gi elevene et trygt og godt skolemiljø som fremmer læring og livsmestring. Skolen skal legge
vekt på å ha en god dialog med foreldre og foresatte.

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til barnets beste ligge til
grunn.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer
danning og lærelyst. Elevene skal ha medansvar og rett til medvirkning. Disse verdiene skal
ligge til grunn for alt arbeid i skolen.

S 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolene i Stavanger kommune. Reglementet gjelder i

skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i timer og friminutt, men også når
elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og
på andre turer i skolens regi. Også det som skjer i det digitale rom omfattes av
ordensreglementet. Ordensreglementet gjelder også på skoleveien og i skoleskyssen.
Hendelser utenfor skoletiden, som setter sitt preg på den, vil også kunne omfattes av
ordensreglementet.

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan fastsette et lokalt ordensreglement som
utfyller dette kommunale ordensreglementet.

5 3 Elevenes rettigheter

Elevene har rett til å

. ha et godt lærings- og skolemiljø

. bli hørt og si sin mening

. bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt

. få ha sine eiendeler i fred

5 4 Elevenes plikter

Elevene har plikt til å

. bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø

. behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt

. la andres eiendeler være i fred

Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne, som
sammen har et ansvar for å medvirke til at både elever og ansatte har et godt arbeidsmiljø.
Alle skalfølge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.





S 5 Regler for god orden

Det er god orden å
. møte presis på skolen og til undervisningen
. lølge skolens regler for melding av fravær
. ha skolesakene i orden
. ha med nødvendige læremidler og utstyr
. gjøre skolearbeidet så godt man kan og til rett tid
. ikke la mobiltelefoner, smartklokker og lignende forstyrre læringsarbeidet

5 6 Regler for god atferd

Det er god atferd å
. vise hensyn og respekt for andre
. vise respekt for andres eiendeler
. være hyggelige og høflige mot hverandre
. bruke et fint språk
¡ ta godt vare på skolens eiendeler
. vise nettvett, følge IKT-reglementet og skolens regler for bruk og oppbevaring av

utstyr

Elever, lærere, foreldre og ledelse kan ifellesskap lage egne skoleregler for bruk og
oppbevaring av private mobiltelefoner, smartklokker og lignende. Hovedregelen er at elevene
på barneskolen ikke skal bruke private digitale enheter i skoletiden, mens elevene på
ungdomsskolen selv får være med på å bestemme om de skal kunne bruke private digitale
enheter i friminuttene.

Dette er ikke tillatt:

- å banne eller bruke annet grovt språk
- å mobbe eller på andre måter krenke andre
- å utsette andre for rasisme eller diskriminering
- å utøve eller true med fysisk vold
- å jukse eller forsøke å jukse
- å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
- ârøyke eller bruke tobakk/snus
- å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

S 7 Reaksjoner ved brudd på reglene for god orden og atferd (utdrag)

Ordensreglementet er til for å verne om den enkelte eleven og den enkeltes rett til et godt
skolemiljø. Ordensreglementet skal også sikre at eleven blir møtt på en god måte og blir
behandlet skikkelig og rettferdig, dersom skolen må reagere. Dersom en elev bryter reglene
for god orden og atferd, skal skolen alltid handle med tanke på barnets beste.

Barnekonvensjonen fastsetter at saksbehandlingen skalvære effektiv, barnevennlig og lett
tilgjengelig. Dette vil si at behandlingen av saken ikke må ta for lang tid, det må brukes et
språk som eleven kan forstå, og eleven må være kjent med hvordan saken skal behandles

Skolen skal alltid starte med en samtale med eleven og sørge for at eleven får snakke med
noen eleven stoler på, i en situasjon som oppleves trygg. Skolen kan ikke bruke andre
reaksjonsformer enn de som er fastsatt iforskriften.





Nærmere informasjon om hvordan skolen kan gå fram ved alvorlige eller gjentatte brudd pâ
reglene finnes iforskriften på sko/ens netÍsider.

5 8 Saksbehandling (utdrag)

Alle reaksjoner må være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor
skolen må reagere. Reaksjonene skal stå i rimelig forhold til reglementsbruddet. Eleven skal
hvis mulig gis anledning til å gjøre opp for seg. Kollektive reaksjoner skal ikke benyttes.

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag og at saken er så godt
opplyst som mulig. Eleven har rett til å få forklare seg for den som skal ta avgjørelsen.
Avgjørelsen skal begrunnes. Foreldrene skal som hovedregel informeres. Unntaket er hvis
dette ikke vurderes å være til barnets beste.

5 9 Vurdering av elevenes orden og atferd

Bestemmelser om vurdering i orden og atferd er gitt i forskrift til opplæringslova kapittel 3.

Vurdering i orden og atferd skal foretas ut fra reglene om orden og atferd i dette reglementet
og i skolens lokale reglement. Elevens orden og atferd kan ikke vurderes ut fra andre
vurderingsgrunnlag enn dette. Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger.

Det skal tilvanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er dersom
enkelthendelsen er særlig klanderverdig eller grov. Karakterene i orden og atferd vil som
hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler.

5 10lkrafttredelse

Reglementet trer i kraft 1. januar 202L.
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Utvalg Pri kket Sist oppdatert

Auglend skole (19-20)

Auglend skole (17-18)

t9-20

17-78

12.L1.2020

71.1.1.2020





ElevundersØkelsen

Herfinnerdu resultaterfra Utdanningsdirektoratets ElevundersØkelse. Undersøkelsen ble revidertfra og med høsten 2013.

Klikk her for informasjon om endring av rekkefølge i skala på spprsmål i Elevundersøkelsen

Auglend skole
(18-1e)

Auglend skole
(17-18)

Auglend skole
(20-21l,_r

Auglend skole
(1e-20)Snitt

1. Mot¡vasjon og mestring

l,.l Motivasjon

L.2 lnnsats

1.3 Mestring

1.4 Faglig utfordring

1.5 Relevant opplæring

2. Arbeidsmiljø

2.l Trivsel

2.2Trygtmiljø

2.5 Mobbing blant elever

2.6 Digital mobbing

2.7 Mobbing fra voksne

T 10 - Fysisk læringsmiljø

3. Klasseledelse

3.1 Støtte fra lærerne

3.2 Arbeidsro

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

3.4 Felles regler

3,78

4,02

4,63

4,67

3,86

4,O4

4,76

4,85

4,88

3,73

3,96

4,69

4,88

3,90

4,03

4,63

4,89

,. 'lt





3.5 Læringskultur

3.6 Praktisk opplæring

3.7 Variert opplæring

4. Vurdering

4.L Vurdering for læring

4.2 Egenvurdering

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten)

5. Veiledning og rådgivning

5.L Skolehelsetjenesten

5.2 Rådgivning

6. Støtte hjemmefra

6.1Støtte hjemmefra

7. Prioriterte tilleggsspørsmål - Udir

T Arbeidsmiljø

TL - Trivsel

T5 - Trygt miljg

T6 - Trygt miljø

T10 - Fysisk læringsmiljØ

T Klasseledelse

T2 - Arbeidsforhold og læring

T3 - Medvirkning

T4 - Regler på skolen

T Veiledning og rådgiving

T7 (L) - Utdannings- og yrkesrådgiving

T8 (1) - Veiledning

T9 - Utdanningsvalg

4,04

3,93

3,43

3,98

3,94

4,4L

3,98

3,81

3,67

4,t8

3,50':l:





T Grunnleggende ferdigheter

T11 - Regning

T12 - Lesing

T13 - Skriving

T14 - Digitale ferdigheter

T15 - Muntlige ferdigheter

8. Øvrige tilleggsspørsmål - Udir

T16 - Trivsel med lærerne, mestring, elevdemokrati, motivasjon, faglig

veiledning

T 16.1Trivsel med lærerne

T 16.2 Motivasjon

T L6.3 Mestring

T 16.4 Faglig veiledning

T 16.5 Elevdemokrati

T1.7 - Fysisk læringsmiljø

TLS - Medbestemmelse

T20 - Motivasjon

T23 - Arbeidsmiljø

T27 - Læring

T30 - Vurdering og veiledning

T32 - Vurdering og veiledning

T32 - Skolebiblioteket

T34 - Trygt miljø

T36 - Arbeidsmiljø

T4l- - Arbeidsmiljø

4,43 4,O5

3,91

4,t8

4,28

4,7L

4,07

3,68

4,t8

3,88





Utvalg Prikket Sist oppdatert

Auglend skole - 5. trinn (20-21l¡_l

Auglend skole - 7. trinn (20-2Ll

20-2L

20-21

11.LL.2020

t7.77.2020





ElevundersØkelsen

Her finner du resultater fra Utdanningsdirektoratets ElevundersØkelse. Undersøkelsen ble revidert fra og rned høsten 2013.

Klikk herfor informasjon om endring av rekkefølge i skala på spørsmål i Elevundersøkelsen

Auglend skole

{2CI-21\_t

Auglend skole -

5. trinn
(20-21)_1

Auglend skole -

6. trinn (20-21l,
Auglend skole -

7. trinn QA-2I)
Snitt

1. Motivasjon og mestr¡ng

1.1 Motivasjon

1.2 lnnsats

1.3 Mestring

1.4 Faglig utfordring

1.5 Relevant opplæring

2. Arbeidsmiljø

2.l Trivsel

2.zTrygtmújø

2.5 Mobbing blant elever

2.6 Digitalmobbing

2.7 Mobbing fra voksne

T 10 - Fysisk læringsmiljø

3. Klasseledelse

3.1Støtte fra lærerne

3.2 Arbeidsro

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

3,903,90

4,09

3,91

4,72

4,8O

3,93

3,60





3.4 Felles regler

3.5 Læringskultur

3.6 Praktisk opplæring

3.7 Variert opplæring

4. Vurdering

4.1 Vurdering for læring

4.2 Egenvurdering

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten)

5. Veiledning og rådgivning

5.1 Skolehelsetjenesten

5.2 Rådgivning

6. Støtte hjemmefra

6.1Støtte hjemmefra

7. Prioriterte tilleggsspørsmål - Udir

T Arbeidsmiljø

T1 - Trivsel

T5 - Trygt miljp

T6 - Trygt miljø

T10 - Fysisk læringsmiljø

T Klasseledelse

T2 - Arbeidsforhold og læring

T3 - Medvirkning

T4 - Regler på skolen

T Veiledning og rådgiving

T7 (1) - Utdannings- og yrkesrådgiving

T8 (1) - Veiledning

4,O4

3,93

3,43

4,O9

3,96

3,97

3,70

4,O2

3,973,81





T9 - Utdanningsvalg

T Grunnleggende ferdigheter

T11 - Regning

T12 - Lesing

T13 - Skriving

T14 - Digítale ferdigheter

T15 - Muntlige ferdigheter

8. @vrige tilleggsspørsmål - Udir

T16 - Trivsel med lærerne, mestring, elevdemokrati, motivasjon, faglig
veiledning

T 16.L Trivsel med lærerne

T 16.2 Motivasjon

T 16.3 Mestring

T 16.4 Faglig veiledning

T 16.5 Elevdemokrati

T17 - Fysisk læringsmiljø

T18 - Medbestemmelse

T20 - Motivasjon

T23 - Arbeidsmiljø

f27 -Læring

T30 - Vurdering og veiledning

T32 - Vurdering og veiledning

T32 - Skolebiblioteket

T34 - Tryet miljø

T36 - Arbeidsmiljø

T41- Arbeidsmiljø

4,43 4,45

4,L7

4,37 4,48

3,633,88 3,78
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ResuLtater nasjonaLe
prØver 2020

5.trinn og avgitte elever





Resultater over tid : 5.tri nn

Gjennomsnittet i Stavanger i år er for engelsk 52, lesing 5L og regning 51-

Engelsk >

Lesing r

Regning >

5CI 51 54 53 52

50 48 50 51 5l

50 49 49 52 50

Auglend skole, Crunngktle. Nasjonale prsver 5. tr¡nn- Ðffentl¡g, Trinn 5, Êegge kjønn

r¡d ¡kalor oç¡ nøickelta ll ¡{ll6-17 t{lì¡ ìE 2ùrg rs 2ûlq ?Llì :ù2rj-21





Engelsk: 5.trinn

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

å Laçt ned data

Mestringsnivå I

Mestringsni'rå 2

Mestringsniuå 3

C Hjelp til tolkning I O lndl katorveiledning I

23,2 23,4 12,7 r 5,3 13,3

4V"6 45,5 41,8 49.2 il 
"7

29,3 3 t"2 45,5 35,6 35,0

AuEiend skole" Crunnskole. Nasjonale prol'er 5- lrinn. tffentliE, Trinn 5, Eeçtge kjønn

2û2i:i 2 r20t9-2Õ20ì8 rqJ0l/ rE20i6 r7Del rkår





EngeLsk S.trinn stabLetliggende
Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

åLâst ned data ELagresam bilde

I Mestringsnivå ì

O Hjelp t¡l tolkning I lndikatorveiledning

ü Mestringsnivå 2 I Mestringsnim 3

20I 6-1 7

20t 7-t I

20r 8-r I

20t s-20

202.4-?1

'tÐ 20 40 60 ðü I0û

Andel personer med én desimal





Lesing: 5.trinn

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

å La$t ned datð

Mestringsnivå I

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

I Hjelp tiltolkning G} lndikator'¡e¡ledning l

25,3 28,6 2r,l ?2,0 16,4

48,3 i9,7 59,6 r5,9 63"9

26,4 11,7 r 9,3 22,0 l9,7

Auglend skole- Crunnskole. ¡,iasjonale prøver 5. tr¡nn- Offentl¡q. Trinn 5, Begge kjønn

,!rl?0 2 I,t1llq 2c'¡{)t8 tq;tol/ ì8JÐt6 riue¡5Kat





Lesing 5.trinn stabletliggende
Lesing - fordeling på mestringsnivåer

lLÞsf ned data ELa{resdn b¡lde

I i{estringsnivå I I Mestringsnivá 2

O Hjelp tiltolkning O lndikatoweiledning

I Mestringsnivå 3

20r6-l 7

20t 7-t I

2018-19

20 r 9-20

242Ð-?1

0 ¡0 20 30 40 50 6t 7t 80 9t I0O

Andel personer rned én desimal

Auglend skole, Grunnskole, Nasjonate prøver 5, trinB, Oftentl¡g, Triãn 5, Begge kjønn

I Mestringsnivå 3: 19,7





Regning:5.trinn

Regning - fordeling på mestringsnivåer

lL Lâst ned dâla

MestrinEsnivå I

Mestringsnivå 2

Meltringsnivå 3

i I Hjelp tiltolkning Gl lndikatorveiledning

?3,A 22,1 24,6 20,3 20,3

50,6 35,8 52"6 44,1 56,5

26"4 ?2,1 22,8 35,6 23,2

Augl€nd skole. Crunnskole. Nasjonale prsver 5- trinn. tfientlig. Tr¡ñn 5, &egge kjÕnn

2020 2 I:01I ìq2ô17 rE2ùì6- I 7Del: kår





(

Regning 5.tri nn stabletliggende
Regning - fordeling på mestringsnivåer

&Lastneodata ÉLagresomb¡lde

I Mestringsnivå I I Mestringsnivå 2

e H¡elp l¡lto¡kn¡ng € lndikatorveilednirg

I Mestringsniuå 3

2016-i7

20r 7-l I

2018-t9

20t 9-20

2020-2 ¡

t0 20 30 40 50 80 90 ì00

Andel personer med én desimal

Augtend skole, Crunnskole, ùlasjonale Frãver 5- trinn, offentl¡g, lr¡nn 5, BeggÈ kjønn





à

Hvis smitte ved Auglend skole?

Huskeliste ved smittesporÍng Ansvar

Har vi datamaskin/Chromebook tilgjengelig? Alle ansatte må ta med
CB/pc hjem hver dag

Tilgjengelige timeplaner for å se hvor elever
og ansatte har vært.

Avdelingsledere

Ha klassekartet lett tilgjengelig for å se etter
nærkontakter.

Kontaktlærer

Beredskapsplan gult nivå, vi følger FHI'S
smittevernregler og bruker fase 5 og 6
dokumentet.

Ass.rektor

Oversikt over inndeling av friminuttområder,
se fase dokumenter

Avdelingsleder

Sårbare elever. Vi legger et dokument i

"prosjektkatalogen R" Alle avdelingsledere
har ansvar for å legge "sine" elever inn i

dokumentet.

Avdelingsledere

Telefonnummer til ansatte for å komme raskt
i kontakt.

Administrasjonen

Ha telefonnummer til foresatte lett tilgjengelig
for raskt å gi info om veien videre.

Avdelingsledere og
kontaktlærer

Info til foresatte på hjemmeside/SMS.
I etterkant av SMS ringer vi alle
foresatte som har behov for mer
informasjon, som f eks når det er
smitte eller karantene behov i en
klasse.

Hedvig holder kontakt med foreldrene
via bildetelefon.
Ledelsen deler seg i mellom hvem som
ringer hvem.

ass. rektor og Rune B/Henrik

Tlf ti I kom m u n i kasjons råd g iver/skolefag sta b
slik at de ivaretar Auglend skole.

ass. rektor Rune S

Kontakt med media. ass.rektor Rune S

Ass. rektor Rune Stangeland 1.-7.1r





Ass rektor Siri F. Eriksen Avd HØ 2.-10,tr




