
 

 

 

 

Lokalt reglement for trivsel ved Gosen 

skole 

Gjeldende fra og med januar 2021 

(Ordensreglement for Stavangerskolen er vedlagt)  

 

 Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan 

ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.  

Gosen skole  skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne 

læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. 

(UDIR,  Overordnet del LK20, Opplæringens verdigrunnlag) 

 

Gosen skole vil med sitt ordens- og trivselsreglement bidra til danning av elevene.  

Gosen skole skal utvikle et inkluderende fellesskap, der opplæringen fremmer helse, trivsel og 

læring for alle. 

Praktisering av skolens reglement byr på  muligheter  for sosial læring og  utvikling. Alle helse-, 

miljø- og sikkerhetstiltak som iverksettes skal bidra til et godt skolemiljø og en trygg og god 

skoledag for alle elevene våre.  

 

 

 

 



 

 

Det lokale reglementet skal bidra til  at Gosen har et skolemiljø som kjennetegnes av:   

 

TRYGGHET OG TRIVSEL 

● Elevene skal kjenne seg trygge på skolen  

● Skolen har et godt og synlig system der  lærere og miljøarbeidere  har 

aktivt tilsyn med elevene  

● Skolen har et variert aktivitetstilbud i midttimen  

● Skolens kantine tilbyr sunn mat og drikke til frokost og lunsj. 

●  Elevene på 10. trinn kan forlate skolens område i midttimen. Skolens 

ordensreglement gjelder  i skoletiden, også når elevene er utenfor skolens område.  

 

ARBEIDSRO, ORDEN OG RYDDIGHET  

● Alle elever skal oppleve arbeidsro som bidrar til god læring og 

utvikling   

● Hver enkelt elev skal ta ansvar og rydde etter seg.   

● Alle elever deltar i felles rydding og orden ute og inne   

GODE RELASJONER   MELLOM ELEVER OG MELLOM ELEVER OG ANSATTE 

● Elevene er hyggelig med hverandre og viser hverandre respekt  

● Alle som arbeider på Gosen skole  og elever er hyggelig med hverandre og viser hverandre 

respekt  

● Gode relasjoner gjelder til og fra skolen, på skolen og på ekskursjoner/leirskole.  

 

 

MOBIL- OG INTERNETTBRUK VED GOSEN SKOLE  

● Mobiltelefoner, smartklokker og lignende må ikke forstyrre læringsarbeidet. Elevene ved 

Gosen skole kan bruke private mobiltelefoner, smartklokker og lignende, når lærere eller 

andre ansatte tillater dette.  



o Elevene kan bruke mobiltelefonen i midttimen og friminuttene, men den skal 
være i sekken eller jakken når timen begynner.  

● Elever og foresatte signerer brukeravtale for bruk av skolens digitale enheter.  

● Elevene skal behandle skolens digitale enhet- Chromebook-  med forsiktighet.  

● Elevene skal  vise nettvett med tanke på eget og andres personvern.  

GOSEN ER EN TRAFIKKSIKKER SKOLE   

Skolen har en egen plan for trafikksikker skole og forventer at elevene følger trafikkregler i  

henhold til Vegtrafikkloven. Vi tillater ikke bruk av ståhjuling, motorisert fremkomstmiddel og 

selvbalanserende kjøretøy i skoletiden. Ved brudd, blir kjøretøyet inndratt og foreldrene  

kontaktet. http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie%20og%20vedlikeholde/elkjoretoy/stahjuling  

Sykkelhjelm skal brukes i skoletiden og vi oppfordrer våre elever til å bruke sykkelhjelm også 

på skoleveien.   

 

 

DET KOMMUNALE ORDENSREGLEMENTET GJELDER OGSÅ FOR GOSEN SKOLE     

Det kommunale ordensreglement vedtatt i Oppvekstutvalget oktober 2020 gjelder  for Gosen skole 

og skolen har ansvar for at både det lokale og kommunale ordensreglementet  gjøres kjent for 

skolens elever, personale og foresatte.  Trer i kraft fra og med januar 2021 

 

 

 



 



 



 


