Lokalt reglement for trivsel og orden ved Gosen skole
Gosen skole er en lærende organisasjon
Praktisering av skolens reglement kan by på utfordringer, men også muligheter til sosial læring og
utvikling. Vi forventer at alle bidrar til å finne gode løsninger. Det lokale reglementet skal bidra til
at Gosen har et skolemiljø som kjennetegnes av:

Trygghet og forutsigbarhet
 Elevene skal kjenne seg trygge på skolen, både i undervisningen og i pausetiden
 Skolen har et godt og synlig system der lærerne har aktivt tilsyn med elevene
 Skolen har et variert aktivitetstilbud i midttimen
 Skolens kantine tilbyr sunn mat og drikke til frokost og lunsj. Nei til usunn mat og drikke

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 nødvendig felles rydding og orden ute og inne

Gode relasjoner
 Elevene er hyggelig med hverandre og viser hverandre respekt
 Lærerne og elever er hyggelig med hverandre og viser hverandre respekt

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.

Sunn livsstil og miljøvennlig profil
 Gosen skole har en grønn profil og prioriterer sunn livstil med fokus på god psykisk helse,
fysisk aktivitet, kosthold, søvn, og trafikksikkerhet.
 Elevene på 10. trinn kan forlate skolens område i midttimen. Skolens ordensreglement gjelder
i skoletiden, også når elevene er utenfor skolens område. Vi tillater ikke usunn mat og drikke i
skolehverdagen. Bare til fest og spesielle arrangement.
 Alle helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som iverksettes skal bidra til et godt skolemiljø

Mobil- og internettbruk ved Gosen skole
 Elevene kan bruke mobiltelefon i skoletiden, men slik at det ikke forstyrrer læringsarbeidet.
 Det er utarbeidet felles regler for bruk av mobil og andre digitale enheter. Vi forventer at alle
elever kjenner og praksis disse reglene.
 Vi praktiserer nettvettregler som er basert på regler utarbeidet av Uteseksjonen
 Vi har en brukeravtale for bruk av skolens digitale enheter. Denne signer av elev og foresatt

Digitale enheter som mobiltelefon
skal være satt på lydløs og lagt
bort i undervisningen, dersom
ikke annet er avtalt med lærer.
Kommunikasjon mellom foresatte
og elever legges til skolens
pauser.

Enheten blir inndratt til
skoledagens slutt ved brudd på
reglementet.
Den som inndrar enheten har
ansvar for at den blir levert tilbake
og å informere kontaktlærer.
Ved gjentatte brudd på
reglementet, kan skolen i
samarbeid med foresatte inndra
enheten over lengre tid.

Det er ikke tillatt å ta noen form
for bilder, film eller lydopptak av
medelever eller ansatte uten
deres samtykke. Bilder, film eller
lydopptak kan heller ikke legges
ut på internett uten foresattes
skriftlige samtykke.

Brudd på reglementet kan føre til
politianmeldelse jfr. Stavanger
kommune sitt ordensreglement.

Det kommunale ordensreglementet gjelder også for Gosen skole
Det kommunale ordensreglement vedtatt i kommunalstyret for oppvekst 8. juni 2016 gjelder
for Gosen skole og skolen har ansvar for at både det lokale og kommunale ordensreglementet
gjøres kjent for skolens elever, personale og foresatte

