
Ordensregler ved Smeaheia skole og SFO 2022-2023
Forskriften er vedtatt av Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget ved Smeaheia skole 8. juni 2022.

Innledning:
Ordensreglementet skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle på Smeaheia skole.
Alle elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Våre ordensregler gjelder for skole og SFO fra 0730 - 1630.
Reglene gjelder også for turer og tilstelninger i skolens regi. I opplæringsloven § 9 A-1 står det at SFO og
leksehjelp ikke er en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av skolens ordensreglement. Siden vi har høyt
samsvar mellom regler for skole og SFO har vi et felles reglement, men reglene for bortvisning gjelder bare for
skole og ikke SFO/leksehjelp. Reglementet er utarbeidet på grunnlag av kommunalt ordensreglement og
Opplæringsloven kapittel 2, kapittel 9A og Rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Ved brudd på ordensreglementet følger vi reaksjonene i Kommunal forskrift om ordensreglement for
Sandnesskolen

Elever og voksne viser for hverandre.
Skolen har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering (Opplæringsloven § 9A-3)

Regler som fremmer god orden både inne og ute:
- Vi tar vare på skolen og holder skolen ren og ryddig.
- Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen ute og inne, for eksempel skolebøker og Chromebooks.
- Vi bør bruke innesko.

Regler som fremmer læring:
- Vi møter presist til timene og holder avtaler.
- Vi har arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen. Vi er på skolen for å lære.
- Vi bruker ikke mobil på skolen. Bruk av mobil kan avtales mellom skolen og hjemmet i spesielle tilfelle.
- Mobil og kamera på digitale enheter skal ikke brukes i skoletida, men etter avtale med lærer kan
begge deler brukes i forbindelse med spesielle prosjekt eller lignende.

Regler som fremmer trivsel og trygghet i friminutter:
- Elevene skal være på skolens uteområde i friminuttene. Se kart over uteområde i klasserom.
- Ved ballspill må det vises hensyn til medelever og voksne. Bygget må heller ikke påføres skader.
- Vi følger skolens egne rutiner for fotball og snø.
- Sykler, rulleskøyter og sparkesykler parkeres i friminuttene.
- Bruk av skateboard og sparkesykler er tillatt innenfor avgrenset område.

Regler som gjelder til og fra skolen:
- Vi forventer at alle som bruker sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter og skateboard bruker hjelm til og fra
skolen og på skolens område i skoletida. FAU oppfordrer til hjelmbruk - den beste beskyttelsen mot
alvorlige skader når man sykler eller sparker. Sykkelhjelm • Trygg Trafikk. Alle aktiviteter med sykkel i
regi av skolen gjennomføres med påbud om hjelm.
- Vi anbefaler å bruke sykkel fra 5.trinn.
- Vi kan bruke sparkesykkel til og fra skolen fra 3. trinn.
- Vi kan bruke rulleskøyter og skateboard til og fra skolen fra 4. trinn. Vi tar de av før vi går inn.
- Vi anbefaler ikke el-sparkesykkel.

Uttalelse fra FAU 06.06.2021: FAU mener at bruk av el-sparkesykler til og fra skolen må begrenses mest mulig.
El-sparkesykkelbruk til og fra skolen skjer i tidsrom der det er mye elever som går på de samme veien, så risikoen
for ulykker og hendelser er stor, spesielt på morgenen. FAU oppfordrer foreldre vurdere om barna heller skal
benytte tryggere framkomstmidler til og fra skolen, ikke minst med hensyn til sikkerheten for de andre små
fotgjengere som går på samme veien både til og fra skolen.

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
https://drive.google.com/drive/search?q=FORSKRIFT
https://drive.google.com/drive/search?q=FORSKRIFT
https://www.tryggtrafikk.no/sykkelhjelm/

