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TRIVSELSREGLER FOR AUGLEND SKOLE 
 

• Trivselsreglene for Auglend skole skal supplere Forskrift om reglement for orden 
og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune. Se lenke på skolens hjemmeside 
og på Stavanger kommune sine nettsider. 

• Våre trivselsregler bygger på skolens visjon Trygghet, trivsel og læring og 
inneholder regler for god oppførsel.  

• Skolen har ansvar for elevene i undervisningen, på arrangementer og på 
ekskursjoner i skolens regi. 

• God trivsel forutsetter godt samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte.  

• Våre elever skal lære verdier som å ta medansvar for et godt læringsmiljø. De skal 
lære å vise respekt. De skal få oppleve lek- og læringsglede, utvikling og 
kreativitet. 

• Skolen er til for elevene. Reglementet har som utgangspunkt at elevene skal få bruke 
sine ressurser til å bidra til et godt skolemiljø for alle. 
 

Som elev har du både rettigheter og plikter.  
• Rettigheter 
o Du har krav på at alle behandler deg på en ordentlig måte. 
o At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred. 
o At du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing. 
o At du får et godt lærings- og skolemiljø. 
 

• Plikter 
o Du har plikt til å arbeide for et godt arbeidsmiljø. 
o Du plikter til å behandle andre på en ordentlig måte. 
o Du plikter å la medelevers eiendeler være i fred. 
o Du plikter til å vise andre respekt og la skolens eiendeler være i fred. 
o Du plikter til ikke å plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt. 
o Du plikter til å overholde STOPP -regelen. 

 
• Vis respekt for hverandre 
o Vi vil at alle skal oppleve at Auglend er et godt sted å lære og et godt sted å være. 

Dette betyr at vi skal vise respekt for hverandre, og at vi snakker fint til hverandre. 
o Vi banner ikke og bruker ikke grovt språk til hverandre. 
o Det er ikke tillatt å sjikanere andre på grunn av språk, religion, livssyn eller seksuell 

legning. 
o Alle gjør sitt til at vi har god arbeidsro i timene. 
o De som tøyser med andre stopper med en gang medeleven sier STOPP, eller viser 

stopptegnet. 

 
• Vis ansvar for å gjøre skoledagen god 
o Vis ansvar ved å møte presis til undervisningen. 
o Ha orden i skolesakene og gjør de oppgavene som blir gitt. 
o Vis respekt for skolebygningen, skolegården, bøker og annet som tilhører skolen. 
o Vi lager et rulleringssystem hvor klassene får ansvar for å holde skolegården ren og 

ryddig. 

 



 

• Ta hensyn til andre 
o Vis hensyn til andres lek. Vi leker ikke leker som kan skade andre. 
o Snøballer kastes mot de to store ballveggene ved A- og D- paviljongene når blink-

skiltet er satt opp.  
o Lagspill med ball skal spilles på basket- og fotballbanene. Brukes ball andre plasser 

på skolens område, må en ta hensyn til hverandre. Ballene bæres inne. 
o Det er ikke lov å sykle eller sparkesykle i skolegården i skole- og SFO-tid. 
o Det er ikke lov å klatre på taket. 
o Gjør ditt til at skolens område er rent og ryddig. 
o Godteri og tyggi brukes ikke i skoletiden, unntatt ved avslutninger etter avtale. 
 

• Annet 
o Fravær: Foresatte gir beskjed til skolen ved første dags fravær enten ved å ringe inn 

til skolens administrasjonskonsulent, ringe trinntelefon eller ved å sende e-post til 
kontaktlærer.  

o Permisjon: Ved søknad om fri benyttes søknadsskjema som ligger på skolens 
hjemmeside. Kontaktlærer kan innvilge permisjon inntil en skoledag. Søkes det om 
flere dager, behandles søknaden av skolens ledelse.  

o Private eiendeler: Elevene har selv ansvar for ting de tar med på skolen. 
o Sykling til og fra skolen: Elevene kan sykle til skolen etter skriftlig tillatelse fra 

hjemmet i skolens signaturskjema. Skolen og FAU anbefaler elevene å gå til skolen. 
Sykler og sparkesykler skal parkeres i sykkelstativet. Bruk hjelm. 

o Mobiltelefon og smartklokke: Det er ikke tillatt å bruke mobil og smartklokker 
innenfor skolens område i skoletiden. Må mobil eller smartklokke av en eller annen 
grunn tas med på skolen, skal mobil og smartklokke ligge avskrudd i ranselen i 
skoletiden. 

o Ungdomsskolen 8-10 HØ: Elevene har lov til å bruke mobil i samråd med lærer. 
Mobil skal være i bukselomma. 

o Skolen har ansvar for alle elever. Elevene skal være innenfor skolens område i 
skoletiden. Unntaket er ved planlagte turer eller ekskursjoner. Foresatte som trenger 
kontakt med elevene i løpet av skoledagen, bes kontakte skolen. Andre henteavtaler 
gjøres gjennom skole eller SFO. 

 
Tiltak mot brudd på ordensreglene 
 
Brudd på ordensreglene kan medføre ulike tiltak alt etter sakens alvor. Tiltakene er hjemlet i 
opplæringsloven § 9A -10, § 9A -11og § 8 -1. 

 
o Muntlig melding til foreldre/foresatt. Myndighet: Skolens personale 
o Skriftlig melding til foreldre/foresatte. Myndighet: Kontaktlærer 
o Skriftlig irettesettelse/advarsel. Myndighet: Rektor 
o Inndragning av gjenstander Myndighet: Skolens personale 
o Pålegg om oppgaver for å rette opp skade påført skolens eiendom. Myndighet: 

Rektor 
o Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver for å rette opp skade de har påført 
skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging ol) 
Myndighet: Rektor 

o Bortvisning fra en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer. Myndighet: 
Rektor. Kan delegere myndigheten videre til en, flere eller alle lærerne. 

o Bortvisning for resten av dagen. Myndighet: Rektor 
o Bortvisning inntil tre dager på 8-10 trinn. Myndighet: Rektor 
o Midlertidig eller permanent skolebytte. Myndighet: Direktør for oppvekst og utdanning 

 


