
ORDENSREGLER VASSØY SKOLE 
 

SKOLEDAGEN: 
 

Som elev på Vassøy skole: 
- har jeg ansvar for å møte opp til avtalt tid. 

- holder jeg meg innenfor skolens område i skoletida og forlater skoleområdet kun etter avtale 

med en voksen. 
- har jeg ansvar for at mobiltelefoner, MP3-spillere og lignende er avslått i skoletida, hvis ikke 

det er inngått avtale om noe annet. Dersom regelen ikke blir fulgt, er jeg innforstått med at 

utstyret blir inndratt. 
- har jeg ansvar for å henge yttertøy i garderoben og holde god orden der, (jakker, luer, sko 

mm).  

 

SAMMEN MED ANDRE: 
 

Som elev på Vassøy skole: 

- tar jeg ansvar og viser hensyn til de andre elevene. 
- vet jeg at det ikke er lov til å bruke banneord på skolen. 

- adlyder jeg STOPP-regelen. 

- er jeg med på å lage løsninger som gjør at alle kan få være med. 
- er jeg klar over at snøballkasting kun er tillatt på ballveggen. 

- gir jeg  beskjed til en voksen dersom jeg ser noe galt som skjer. 

- oppfører jeg meg høflig og snakker fint til alle elever og ansatte på skolen. 
 

MATERIELL: 
 

Som elev på Vassøy skole: 

- holder jeg god orden på skolesakene (blyant, visk, bøker) mine, på pulten og i hylla. 

- kaster jeg alt avfall i de riktige avfallsdunkene (kildesortering). 

- er jeg innforstått med at jeg kan bli erstatningspliktig (inntil kr. 5000) for utstyr på skolen som 
ødelegges. 

 

Bruk av sykkel, sparkesykkel og skateboard: 
 

Som elev på Vassøy skole: 

- er jeg klar over at det er mine foresatte som avgjør om jeg får sykle på skoleveien eller ikke. 
Samtykke skal gis skriftlig fra foresatte til skolen på eget skriv. Det understrekes at alle som 

sykler på skoleveien skal bruke hjelm, at sykkelen er i forsvarlig stand og at lys foran og bak 

brukes når det er mørkt ute. 
- bruker jeg hjelm hvis jeg sykler til skolen. Hovedregel: Alt som har hjul krever hjelm. Dette 

gjelder også for skateboard/Pennyboard. 

- lar jeg sykkelen stå parkert på baksiden av ballbingen mot brannstasjonen i skoletida. 

 
Ved 3 brudd på ordensreglene sendes skriftlig melding med hjem til foresatte.  

 

I tillegg vises det til Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune 
fra 01.08.08, Stavanger kommunes retningslinjer for turer, ekskursjoner, utenlandsturer og 

elevutvekslingsturer i regi av skole (revidert februar 2008) og nettvettregler for Vassøy skole. 

Reglementene er lagt ut på skolens hjemmeside. 
 

Vassøy 29.09.2015 

Ole Gabriel Ueland (Rektor)  

                                                                                       Vennligst skriv under på baksiden av arket! 



BEKREFTELSE PÅ AT ORDENSREGLENE FOR VASSØY SKOLE ER LEST OG 

FORSTÅTT: 
 
Jeg vi har lest og er kjent med Ordensreglement for Vassøy skole og Forskrift om reglement for orden 

og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune, 01.08.08 

 
 

 

 

Dato:      Underskrift elev: 
 

 

 
 

 

Dato:                                                  Underskrift foresatte: 
 

 


