
 
Lokalt reglement for trivsel, orden og oppførsel 
Følgende kan leses i Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger 

kommune (ordensreglementet): 

1.3 Skolenes eget reglement og elevenes psykososiale skolemiljø.  

I tillegg til et felles reglement for orden og oppførsel i stavangerskolen skal 

den enkelte skole utarbeide sitt eget lokale reglement for trivsel, orden og 

oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal 

særlig sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes 

psykososiale skolemiljø. 

Driftsstyret vedtar det lokale reglementet. Alle skolens rådsorganer skal 

være delaktige i utarbeidelsen av reglementet. 

Ved eventuell motstrid vil bestemmelsene i opplæringsloven og i det felles 

kommunale reglementet for orden og oppførsel ha forrang framfor det 

lokale reglementet.  

 

Dette reglementet bygger på forskriften og gjentar derfor ikke det som er omtalt der.  

 

Dersom hver enkelt gjør sitt beste, dersom vi er til å stole på og viser respekt for hverandre, 

kan skolen bli et trivelig og godt arbeidssted. 

 

Lenden skole og ressurssenter skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, 

foresatte og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap 

og der Lendens verdigrunnlag, respekt, tillit og ansvarlighet blir vektlagt.  

 

Ordensreglementet og trivselsreglene skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting og 

tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene og at elevene ønsker å bruke sine positive 

ressurser til å bidra til et godt skolesamfunn for alle. 

 

 
  



 
Trivselsregler ved Lenden skole og ressurssenter 
 

Vi forventer at du: 
 overholder skolens regler og rutiner 

 viser samarbeidsvilje overfor medelever og voksne 

 bidrar til et positivt og inkluderende læringsmiljø 

 møter presis med nødvendig utstyr alle skoledagene 

 hilser på voksne og medelever når du kommer på skolen 

 henvender deg på en positiv måte til medelever og voksne 

 lytter til og tar beskjeder fra personalet 

 leverer inn elektronisk utstyr (kan bli inndratt og vil tilbakeleveres til 

foresatte hvis det ikke legges bort) 

 avtaler i forkant med en voksen dersom du ønsker å forlate gruppen 

og/eller skolens område 

 

 


