
Praktiske skoleregler ved Bogafjell barneskole

Sandnes kommune har laget et felles kommunalt ordensreglement som gjelder
for alle skolene i Sandnes. Det heter «Kommunal forskrift om ordensreglement

for Sandnesskolen». Reglementet har flg hjemmel: Fastsatt av Utvalg for kultur og oppvekst
11.06.2019, med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående
opplæring § 9 A-10.

Kommunal forskrift gir muligheter for den enkelte skole til å utarbeide praktiske skoleregler,
jf § 9 Skoleregler:

«Den enkelte skole kan utarbeide egne skoleregler som regulerer praktiske ordninger
ved skolen. Med praktiske ordninger menes for eksempel “friminuttregler”, regler for
bruk av mediatek, fordeling av ballbinger, etc.
Skolereglene kan ikke være i konflikt med ordensreglementet, og må ikke inneholde
egne tiltak ved brudd på skolereglene. Samarbeidsutvalget fastsetter lokale
skoleregler.»

Av dette følger:

REGLER SOM FREMMER TRYGGHET OG TRIVSEL PÅ SKOLEN OG I SFO:

● Bruk av ballbinge, kanonballbaner, asfaltbane (håndball-/basketbane) og
kunstgressbane kan brukes i friminuttene etter oppsatt plan.

● Øvrig bruk av ballspill foregår på tilviste plasser.
● Bruk av bibliotek skjer sammen med klassens lærer og etter oppsatt plan.
● Vi kaster søppel i bossdunkene. Vi rydder skoleområdet etter en oppsatt plan.
● Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt

○ å utføre salto på skolens trampoliner
○ å klatre på skolens tak
○ å sykle i skolegården
○ å klatre i fjellveggen ved asfalt-/kunstgressbane
○ å oppholde seg i synkemyra uten en voksen

● Snøballkasting og aking skjer kun på tilviste områder
● Pinner og steiner skal bare brukes til å bygge med
● Vi går i gangene
● Verdisaker (f.eks. dyrt leketøy) tas med på skolen på eget ansvar. Skolen anbefaler på

generelt grunnlag at det holdes hjemme.
● Når man skal til idrettshallen, eller andre steder hvor man må forbi parkeringsplassen,

brukes gangstien

Skolereglene, herunder også SFO-reglene, er vedtatt i SU xx.xx.2020.



BRUK AV SYKKEL, SPARKESYKKEL, RULLESKØYTER OG RULLEBRETT:

● Skolen og FAU viser til anbefalingene fra Trygg Trafikk angående sykling til skolen:
Trygg Trafikk anbefaler at barn er 10-12 år før de bør få sykle alene i trafikken.
Nøyaktig når vil være avhengig av barnet og trafikkforholdene, og må vurderes av
barnets foresatte.

● Når sykkelen blir brukt ved skolens arrangement, skal elevene bruke hjelm.
● Syklene settes på tilvist plass. Sykling på uteområdet er ikke tillatt i skole-/SFO-tid.
● Rulleskøyter/-sko, rullebrett og sparkesykkel brukes ikke i bakken ved 1.klasse/SFO.

På uteområdet ellers må det vises hensyn ved bruk av disse fremkomstmidlene. Bruk
av sparkesykkel, rulleskøyter og rullebrett krever verneutstyr (hjelm) og kan brukes
fra 3. trinn og oppover i friminuttene og på SFO.

SÆRSKILT FOR SFO

● De voksne står ute ved innkrysningspunktene når skoleklokken ringer.
● Elevene krysser seg inn der hvor de voksne fra basen står med listene.
● 3. og 4. trinns elevene har lov å være på rampen når de er sammen med en voksen.

Hjelm er påbudt.
● SFO grensen går ved grus/asfalt rett før rampen.

Skolereglene, herunder også SFO-reglene, er vedtatt i SU xx.xx.2020.


