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Trivselsregler
for Engjom/Fjerdum skole
VISJON:
Engjom/Fjerdum skole er en skole vi lengter til, og ikke har lyst til å forlate.
Engjom/Fjerdum skole er en levende skole der alle føler glede og mestring i et fellesskap.

INNE I TIMENE:
1. Vi viser respekt for hverandre
2. Vi har arbeidsro, og sitter i ro ved pulten/plassen
3. Vi rekker opp handa
4. Vi bruker positive ord
5. Vi møter presist til timer og avtaler, og har med nødvendig bøker og nødvendig utstyr
I GARDEROBEN/GANGEN:
1.
2.
3.
4.

Vi lar andres ting være i fred
Vi bruker innestemme, og snakker hyggelig til hverandre
Vi setter sko, og henger klær på plass
Vi viser hensyn overfor hverandre når vi forlater gymgarderoben

I FRIMINUTTENE:
1. Vi er ute i friminuttene
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vi er snille og greie mot alle
Vi lar alle bli med i leiken (vi har egne fotballregler og inndeling av fotballbaner)
Vi holder oss innenfor skolens område
Vi kaster snøball bare på blink
Vi tar vare på leker og utstyr, og legger det på plass
Vi sier fra til en voksen når vi trenger hjelp

PÅ SKOLEVEIEN:

1. Vi følger trafikkreglene når vi går eller sykler
2. Vi tar følge med hverandre og er venner på skoleveien
3. På bussen er det sjåføren som bestemmer. Vi sitter rolige på setet med beltet på til vi skal av.
Sjåføren kan kontakte rektor og foreldre ved alvorlige saker, som mobbing og hærverk

SKOLENS ANTIMOBBEREGLER:
1. Vi skal ikke mobbe andre.
2. Vi skal hjelpe elever som blir mobbet.
3. Vi skal være sammen med elever som lett blir alene.
4. Hvis vi ser at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen ved
skolen) og de hjemme

SKOLEN ER DIN OG MIN:
1. All bruk av rusmidler på skolens område er forbudt, både i og utenfor skoletiden
2. Ved alvorlige brudd, har skolen mulighet for å bortvise en elev for enkelttimer eller for resten av
dagen (Opplæringsloven §2-10)

BRUDD PÅ REGLEMENTET:
Hvis jeg bryter trivselsreglene kan konsekvensene bli:
 At jeg må gjennomføre en samtale med en voksen
 At hjemmet får beskjed skriftlig eller muntlig
 At jeg må være inne i friminuttene
 At jeg må ha undervisning et annet sted enn i klassen for en stund
 At jeg må gi fra meg farlig gjenstand til en voksen
 At jeg blir bortvist fra gruppen resten av timen eller dagen etter rektors avgjørelse

GENERELL INFORMASJON:







Det er viktig at alle elever møter mette og uthvilte på skolen
Mobiltelefon ligger avslått eller på lydløst i sekken.
Nettbrett/Ipad ligger avslått i sekken, når det ikke brukes i undervisninga
Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn.
Alle leker og lignende legges igjen hjemme.
Bursdagsinvitasjoner gis til hele klassen eller jente/guttegruppa.

ERSTATNINGSANSVAR:


Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt
når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig
forhold til overtredelsen.



I tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, bør det vises til at eleven også kan bli
erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foresatte er erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningslovens § 1–2 for inntil kr. 5.000. Se egne retningslinjer for erstatning av
gjenstander som blir ødelagt i skoletiden.

Vedtatt i samarbeidsutvalget 28.11.2017
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