
 

 

  Regler og rutiner     
Kampen skole 

 
 
 
Vi som er elever på Kampen skole forholder oss til: 
1. Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune 

2. Kampen skoles Respektstandard som viser hvordan vi skal oppføre oss mot 

hverandre   

3. Trinnreglene som inneholder regler og rutiner for god orden og oppførsel i 

klasserommene 

 
For at alle skal få en god skolehverdag, er det viktig at:  

• Vi retter oss etter beskjeder fra voksne. 

• Vi viser respekt for hverandre, også på nett.  

• Vi møter presis. 

• Vi går rolig i ganger og trapper og gir plass til andre som vil forbi. 

• Vi bruker lav stemme i skolebygget. 

• Vi holder orden i garderoben vår. Yttertøy henges på knaggen og sko settes på 

plass under tøyet. 

• Vi har med sunn skolemat og drikke.  

• Vi bruker ikke banning eller andre stygge ord.  

• Vi er ute i skolegården i friminuttene.  

• Vi bruker fotballbingen, basketballbanen og fotballbanen etter oppsatt plan. 

• Vi kan leke med ball mellom fotballbingen og sykkelstativene og under halvtakene 

fram til kl. 12.15. 

• Vi kan kaste snøball mot sørveggen ved gymsalen.  

• Mobiltelefon eller mobilklokke ligger avslått i sekken i skole- og SFO tiden. Blir 

mobiltelefon eller mobilklokke brukt uten tillatelse, inndras disse inntil skole- eller SFO 

dagen er over. 

• Det er foresatte som vurderer når vi er klare til å sykle i trafikken og som sørger 

for at syklene våre er i forsvarlig stand. Skolen anbefaler at vi verken sykler eller 

bruker rullebrett før vi går på 5.trinn, mens sparkesykkel kan vi begynne å bruke 

fra 3.trinn. Alle må bruke hjelm. Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i skolens 

sykkelstativ og på eget ansvar. Det er ikke tillatt å bruke sykkel, sparkesykkel eller 

rullebrett i skolegården i skole- og SFO tiden. 

 
 
Konsekvenser ved brudd på reglene: 
Se pkt. 3.2.1 i Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger 
kommune som ligger på skolens hjemmeside. 
 
 


