Trivsel og orden på Innføringsskolen på Johannes
Læringssenter! («SCHOOL RULES»)
Slik vil vi ha det hele skoledagen:
Jeg har rett…

Det betyr at…

-til å være glad og
bli behandlet med
respekt på denne
skolen.

-ingen skal le av meg
eller gjøre meg
vondt.

-til å være meg på
denne skolen.

-jeg skal ikke plages
fordi jeg er
 svart eller hvit
 tykk eller tynn
 høy eller lav
 gutt eller jente

Det betyr at alle
skal behandles
likeverdig!
-til å være trygg på
denne skolen.

-til å ha arbeidsro
på denne skolen.

-til å bli hørt på
denne skolen.
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- ingen skal:
 lekeslåss med
meg
 slå meg,
 sparke meg,
 dytte meg
 skade meg.
-ingen skal:
 hyle
 skrike
 rope ut
 bråke.

-jeg skal ha lov til å
si hva jeg mener
uten å bli avbrutt
eller straffet.

I friminuttet går alle elever rolig ut på rekke etter først å
ha stilt opp.
Etter friminuttet stiller alle elever opp og følger læreren til
klasserommet på rekke.

Elevene rekker opp hånden når de skal si noe. Alle snakker
med innestemme.

Elevene har lov til å ha med seg mobiltelefon på skolen,
MEN: Mobiltelefon skal være skrudd AV mens elevene er på
skolen. Kontaktlærer gir sitt tlf – nummer skriftlig til sine
elever/foresatte (telefon-nummeret står på ukeplanen) slik
at foresatte kan gi viktige beskjeder til skolen/barna.

Dersom en elev har med
gjenstander på skolen
som kan skade eleven
eller andre, kan
kontaktlærer/lærer ta
de fra eleven.
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KONSEKVENSER
Dersom eleven ikke klarer å følge disse reglene og ikke hører på det de voksne sier, snakker
kontaktlærer med foreldrene/foresatte eller læreren skriver brev hjem.
NB: Kontaktlærer bruker de foresatte / foreldrene MED EN GANG man er urolige for en elevs
oppførsel.
IN ENGLISH: CONSEQUENCES:
In cases where the above rules are not followed, the class teacher will contact the pupil’s parents or
send a letter home.
Important: Parents/guardians will be contacted immediately when the teacher is concerned with a
pupil’s behavior.
VIKTIG INFORMASJON TIL FORESATTE / FORELDRE:
Foresatte til elever som ikke opplever å ha en trygg og god skolesituasjon, kan sende melding til
skolen om å dette. Melding kan gå til lærer eller til administrasjonen på Johannes Læringssenter.
Lærer kan hjelpe foreldre med å skrive meldingen. Skolen har plikt til å behandle denne meldingen
etter Forvaltningsloven: Skolen må undersøke saken og gi skriftlig svar om hva skolen vil gjøre for at
eleven skal ha en trygg og god læringssituasjon. Foreldre vil ha anledning til å klage (anke) på dette
svaret. Anken går gjennom rektor på Johannes Læringssenter til Fylkesmannen i Rogaland.
Fullt reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune finnes
på skolens hjemmeside: www.minskole.no/johannesg under overskriften «Dokumenter».
På hjemmesiden finnes også lenke til Utdanningsdirektoratets side om «skolemiljø». Her kan en lese
om kap 9 i Opplæringsloven: Elevers rettigheter til et godt skolemiljø og skolens plikter i den
forbindelse.
IN ENGLISH: IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS/GUARDIANS:
Parents, of pupils who experience unhealthy and/or unsafe conditions should take contact directly
with the school. Parents can contact either their child’s class teacher or the school’s administration.
Class teachers can assist parents in filing a complaint. The school is required to handle the
complaint in accordance with the law (Forvaltningsloven). The law states that the school is required
to investigate the complaint and provide written documentation for how it will provide a safe and
healthy learning environment for the pupil. Parents have a right to appeal the findings of the school.
Appeals are sent, via the Principal of Johannes læringssenter, to the “Fylkesmannen” in Rogaland.
For full guidelines regarding compliance and behavior for schools in Stavanger municipality, you
can find them on our schools website under the heading “Dokumenter”.
www.minskole.no/johannesg.
On our homepage you will also find a link to «SKOLEMILJØ» - with information about the pupils’
right to a safe and healthy learning environment (based on chapter 9 in the Education Act).

Johannes læringssenter september 2009/2012

Siste revidert 24.05.2012

