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TILLEGG TIL ORDENSREGLER, Jåtten skole 

inkludert KONSEKVENSTRAPP 

 
Ordensregler, Jåtten skole. 
 ”Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” ble vedtatt av kommunalstyret for Oppvekst den 10.06.2008. Forskriften har virkning fra 

01.08.2008. I vedtaket heter det at hver skole skal utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette vedtas av driftsstyret. ”Forskrift for orden 

og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” er gjeldende for Jåtten skole. 

 

TILLEGG TIL ordensregler er en presisering av gjeldende ordensreglement på Jåtten skole.Tillegget er mer 
detaljert og beskriver hvordan skolen tolker ordensreglene. Tillegg inneholder også en konsekvenstrapp. 
Tillegget er forpliktende for alle ansatte på Jåtten skole og krever felles forståelse og håndtering. 
 
Gjeldende Ordensregler er i dette tillegget markert med svak/kursiv skrift. Tillegget er normal skrift. 

Tillegget kan justeres og endres etter behov. Siste justeringer gjort 03.09.2019.  
 
”Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” ble vedtatt av kommunalstyret for Oppvekst den 08.06.2016. I forskriften 

heter det  at hver enkelt skole skal utarbeide eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette vedtas av driftsstyret. ”Forskrift for orden og 

oppførsel ved skolene i Stavanger kommune” er gjeldende for Jåtten skole. 

 

Skolen er en arbeidsplass for barn og voksne. Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og 
læring.  
 

 «Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi har nulltoleranse for mobbing 
● Tulleslåssing, fekting med pinner, farlig lek, erting, plaging, baksnakk og utestenging er ikke lov. 

● Lekeslåssing er det samme som tulleslåssing. 
● Eksempel på farlig lek er kasting av steiner, farlig lek med pinner og dytting. 
● Steiner og pinner skal ikke tas med inn i skolebygningene. 

● Banning og stygt språkbruk bruker vi ikke på skolen eller på skoleveien. 
● Vi sier fra til voksne når vi ser noen blir ertet, plaget eller utestengt. 

● Det er ikke bisling å si fra til voksne. I friminuttene tar elevene kontakt med vaktene. Vaktene bærer gul 
vest og vil, dersom det er aktuelt, gå videre til kontaktlærer og/eller skolens ledelse, se konsekvenstrapp 
under. 

 
 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at du har krav på respekt. 
● Vi behandler hverandre med respekt,  i lek og læring. Vi respekterer andres meninger og arbeid. 

● Elever skal vise respekt for andre elever som jobber med skolesaker, ikke forstyrre eller ødelegge for 
andres arbeid. 

● Elever skal ikke oppsøke lærere og andre ansatte på arbeidsrom eller personalrom. Dersom dette er 
nødvendig skal en annen voksen ta kontakt med lærer/ansatt. 

● Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken i skoletiden.  
● Dette gjelder hele skoletiden, fra kl. 07:30 til 16:30, inkludert friminutt og på skolens område før/etter 

undervisningstid og utenfor skolens område når skolen/klassen er på tur. 
● Når det er avtalt med lærer, og en del av undervisningen kan elever bruke egen mobiltelefon/andre 

digitale enheter som del av undervisningen. 
● Voksne kan bruke mobiltelefon i arbeidstiden under forutsetning av at dette er jobbrelatert. 
● Dette gjelder også andre digitale redskap som muliggjør kommunikasjon (telefon og tekstmeldinger), 
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GPS-sporing og fotografering/filming, f. eks. 
Smartklokker.  

● Bruk av mobil på skolens område i skoletiden kan medføre konfiskering. Foreldrene må da hente mobilen.  
● Det presiseres at mobiltelefon tas med på eget ansvar og at skolen ikke har noe ansvar for denne. 

● Vi respekterer hverandres og skolens eiendom/utstyr og tar ansvar dersom noe blir ødelagt.  
● Elever har ikke lov til å bruke fasttelefoner i klasserom/andre rom. Elever skal normalt ikke ringe fra skolens 

telefoner, bare ved spesielle behov og da etter avtale og under n avtale/tilsyn av voksne. 
● Erstatningsansvar for ødelagte bøker og skoleutstyr i henhold til innarbeidet praksis. Erstatningsansvar for 

IT-utstyr i henhold til inngåtte avtaler.  

● Vi oppholder oss på skolens område i skoletiden, bortsett fra på turer og utflukter. 
● Skolens område avgrenses mot Ordfører Askelandsgate i sør, gjerdet mot Diagonalen i vest, enden av 

kunstgressbanen i nord og gjerdet mot privateiendommen/riksveien i øst. Mot nord i Lille skolegård går 
grensen ved gjerdet fra Hinnahuset mot Diagonalen. Mot sør, gjerdet mot sykkel/gangsti. 

● I Lille skolegård er det ikke tillatt å oppholde seg øverst i skråningen og ved gjerdet til Diagonalen. 
● Elever skal ikke bruke områdene avsatt til sykkelparkering som oppholdsplass.  
● Vakt i skolegården følger egen oppsatt plan. Vaktene skal være på plass til oppsatt tid og vaktplanen skal 

følges.  
● Vaktene bærer refleksvest med skolens logo.  
● Vaktene har ansvar for alle og tar henvendelser fra alle elevene på alvor. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi har orden og bidrar til et godt innemiljø. 
● Vi bidrar alle til orden i klasserom,  fellesarealer og i skolegården og deltar i rydding. 

○ Det skal ikke løpes i ganger, korridorer og trapper. Høyreregel følges. 
● Elevene er ute i friminuttene. Elever har lov å gå på do inne, en og en. 

○ Elevene skal raskt ut av ganger og korridorer. 
○ Glassgangene mellom bygningene brukes ikke som gjennomgang i friminutt. 
○ Trappene og plattingene i P-bygget er å anse som korridorer. 
○ Det tillates at elever går på toaletter i friminutt. 

■ Elever på 1.-4. trinn bruker toalettene tilknyttet eget klasserom 
■ Elever på 5 – 7. trinn bruker toalettene i kjelleren i C-bygg og elevtoalettene i vestibylen. 

○ Elever kan sitte i vestibylen etter skoletid, men det skal være stille aktivitet f. eks. leksearbeid 

● Ytterklær tas ikke inn i klasserom. Gjelder også utesko. 
○ Utesko settes i skostativ eller inntil vegg i korridorene 

● Vi kildesorterer avfall. 
○ Kildesortering, se skolens Internkontroll. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at du opplever sikkerhet og trygghet. 
 

● Ballspill, aking, snøballkasting og annen lek foregår på de områder som er bestemt for dette.  
● Elevrådet foretar fordeling av kunstgressbanen, grusbanen og ballbingene i friminutt. Fordeling på trinn. 

Fordelingen slås opp og gjøres kjent for alle elevene. 
● Det er lov å spille fotball på/mot ballvegg i Lille skolegård. 
● Det er lov å spille stikkball og ha andre ball-leker med myke baller/softball i skolegården. Dette 

gjelder også sprettball. Det må utvises ekstra forsiktighet med ball-lek ut mot riksveien og mot 
Ordfører Askelandsgate fra Store skolegård. Fotball er ikke lov i Store skolegård. 

● Elevrådet kan ved behov også sette opp trinnvis fordeling av Blåfjell.  
● Dersom elev klatrer i trær skal det ikke brukes «hjelpemidler»; f. eks: gjerder, stiger, kasser, bygninger, 

tau for å komme opp i treet. Tau må heller ikke tas med opp i treet. 

● Utstyr som kan skade eller ødelegge andre, tas ikke med på på skolen. 
o Dette gjelder også private leker eller andre gjenstander som kan skape konflikter mellom elevene. Dette 

gjelder f.eks: klinkekuler, samle-kort osv. 

● Verdigjenstander er ikke skolens ansvar og bør være hjemme. 
o Gjelder også penger eller bankkort 
o Gjelder også mobiltelefon og andre tekniske «dippedutter» 

● Det er foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til/fra skolen.  

o Elever som sykler til/fra skolen må bruke hjelm, ha sykkel i forskriftsmessig stand og sette sykkelen på anvist 

sykkeloppstillingsplass. Det er ikke tillatt å sykle i skolegården. 

o Skolen anbefaler at foreldre forholder seg til Trygg Trafikk sine råd om sykling til skolen. 

▪ FAU anbefaler sykling til/fra skolen fra 5. trinn. 
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▪ Sykling i skolegården tillates ikke. 
● Gjelder ikke på sykkelstien langs Diagonalen. 
● Det er tillatt med SFO-sykler og andre leker med hjul i SFO tid på asfaltområder i Lille 

skolegård. 
● Sykler skal settes i sykkelstativ eller i oppmerket område for sykkelparkering 

▪ Sykkeloppstillingsplassene er ikke oppholdsted for elever i friminutt og timer. Vaktene holder et 
øye med disse områdene. Sparkesykler, el-sparkesykkel,  el-sykkel og små elektriske kjøretøy 
defineres som sykkel. Samme regler gjelder,  inkludert bruk av hjem. 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi, i klassene og SFO, har egne trivselsregler. 
● Trivselsreglene gjennomgås minst en gang hvert halvår. 
 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr også: 
● Snop og søtsaker har vi ikke med på skolen.  

● «Snop og søtsaker» omfatter også brus. 
● Ved spesielle anledninger, på turer og avslutninger før jul og sommer, kan elevene, etter avtale med 

lærer, ha med seg kjeks/julekaker. Dette bør begrenset og det anbefales at frukt og grønt velges foran 
produkter med høyt sukkerinnhold jf. nasjonale kostholdsråd. 

● På foreldrearrangerte aktiviteter/arrangement utenom skoletid bestemmer foreldrene, men skolen 
anbefaler nøktern bruk av usunne produkter, jf nasjonale kostholdsråd. 

● Etter avtale med lærer kan det gis unntak for 7. trinn på Sørmarksdagen. Det forutsettes mengde holdes 
på et lavt og nøkternt nivå og at “Snop og søtsaker” holdes skjult for andre elever.  

● Vi lærer og holder oss til anerkjente Nettvett-regler, både på skolens og andre datamaskiner. 
● Nettvers-reglene gjennomgås minst en gang hvert år, fortrinnsvis tidlig på høsten og når denne 

problemstillingen settes på dagsorden som Zero-mål. 

● Aktuelle Nettvett-regler skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.. 
 

Ved brudd på ordensregler følges disse opp av voksne på skolen. Det er utarbeidet en konsekvenstrapp. Dersom tilsnakk eller 
samtale med kontaktlærer ikke er tilstrekkelig vil normalt foresatte bli kontaktet. Farlige og forbudte gjenstander inndras. 
Foresatte kan hente inndratte gjenstander på kontoret. Andre sanksjoner, se «Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i 
Stavanger kommune.» 

 
Reglement vedtatt i Driftsstyret den 14.04.2018; Sak  30/18 
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KONSEKVENSTAP 

● «Forskrift for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune»  inneholder sanksjoner og reaksjoner på brudd på 
ordensreglement. Disse gjelder. 

● Egne konsekvenser for brudd på enkelte ordensregler er nevnt i ordensreglene og gjelder. Dette gjelder: 
○ Mobbesaker - egne tiltak i henhold til Opplæringslovens kapittel 9A 
○ Mobiltelefoner - konfiskering 
○ Ødeleggelser av bøker/utstyr - erstatningsansvar 
○ Brudd på nettvett-regler/skolens IT-regler - inndragelse av brukerrettigheter 

 

Ved brudd på skolens ordensreglement: 

STOPP. Tilsnakk av nærmeste voksne der og da. 
Dersom dette er tilstrekkelig - saken avsluttes. 
 

Eleven fortsetter. 
Nærmeste voksne håndterer situasjonen videre. Eleven konfronteres, alvorlig samtale/tilsnakk.  
Dersom dette er tilstrekkelig - saken avsluttes. 
 

Eleven fortsetter eller bruddet oppleves som svært alvorlig og må følges opp. 
Kontaktlærer informeres og overtar saken. Kontaktlærer kontakter eleven, alvorlig samtale/tilsnakk. 
I noen tilfeller vil det også være naturlig at skolens ledelse; avdelingsleder/rektor informeres. 
Dersom dette er tilstrekkelig - saken avsluttes. 
 

Eleven fortsetter eller bruddet oppleves som svært alvorlig og må følges opp. 
Kontaktlærer informerer eleven om at foreldre må kontaktes dersom atferden 
fortsetter/eller adferden har vært svært alvorlig.  
Dersom dette er tilstrekkelig - saken avsluttes. 

 
 

Eleven fortsetter eller bruddet oppleves som svært alvorlig og må følges opp. 
Kontaktlærer/skolens ledelse kontakter foreldrene.  
Dersom dette er tilstrekkelig - saken avsluttes. 

 
Eleven fortsetter. 
Skolens ledelse vurderer øvrige sanksjoner i tråd med  «Forskrift for orden og 

oppførsel ved skolene i Stavanger kommune»  
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