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ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER  

–ORMÅSEN SKOLE 
 

Skolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for elever og tilsatte. Derfor må vi 

samarbeide, ha respekt for hverandre og ta medansvar for alle i skole-samfunnet og for 

miljøet rundt oss. 

 

SAMARBEID OG MEDANSVAR 
 

Vi er sammen om ansvaret for miljøet på skolen. 

 

DERFOR: 

 Mobber ingen hverandre 

 Sier “Hei” til hverandre når vi møtes (hilser) 

 er vi hjelpsomme mot hverandre 

 har vi arbeidsro i timene 

 gjør vi hjemmeleksene våre 

 møter vi når timene begynner 

 behandler vi bøker, PC-er og annet materiell forsiktig 

 sender vi mobilskolemelding til kontaktlærer ved fravær 

 tar vi vare på og rydder vi inn uteleikene etter oss 

 kaster vi søppel i søplekassene og husker å kildesortere 

 går vi rolig i gangene 

 følger vi reglene for bruk av datautstyr  

 følger og respekterer reglene på skolen  

 hodeplagg brukes ikke inne (-hijab) 

 følger nettvettreglene (synlig plakat i hvert klasserom) 

 Personlige eiendeler tas med på eget ansvar  
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HENSYN OG OMTANKE 
 

Vær mot andre slik du vil de skal være mot deg. 

 

DERFOR: 

 Erter eller plager vi ingen, verken på skolen eller skoleveien 

 snakker vi ordentlig til hverandre 

 bruker vi ikke banneord og skjellsord eller negativt kroppsspråk 

 unngår vi voldsom og farlig leik 

 sparker eller slår vi ikke medelever eller voksne på skolen eller skoleveien. 

 Inkluderer vi alle i leke og andre aktiviteter 

 Hjelper de som ikke har det bra, og sier i fra til en voksen 

 Fortelle til en voksen når noen blir mobbet 

 

SPRÅKBRUK 
 

Ormåsen Oppvekstsenter skal være en god arbeidsplass for ALLE  og ha et oppvekstmiljø 

UTEN bruk av krenkende ord og uttalelser. ALLE har medansvar for dette !  

Derfor: 

 snakker vi ordentlig til hverandre 

 bruker vi IKKE banneord eller skjellsord ! 

 Har dette fokus i klassemøter 

 
HELSE 
 

Kroppen din er verdifull og du må ta godt vare på den. 

 

DERFOR: 

 må vi til vanlig ikke ha med brus og ”godteri” på skolen 

 oppfordrer vi alle til å skifte og dusje i forbindelse med gymtimene (unntak hvis elevene 

går fra gymtime og hjem) 

 har vi med sunn matpakke på skolen 

 oppfordres elevene til å gå til skolen (sykle) 

 må ingen røyke eller bruke rusmidler 
   

TRAFIKK/SIKKERHET 
 

Vi ønsker at skoletid og skolevei skal være tryggest mulig. 

 

DERFOR: 

 bruker vi hjelm når vi sykler til og fra skolen 

 forlater ingen skolens område uten spesiell tillatelse 
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 følger vi regler som blir gitt for turer og ekskursjoner 

 går vi ikke på myra  

 skal alle farlige gjenstander legges igjen hjemme 

 mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr skal ligge avslått i sekken 

 

Brudd på ansvars- og trivselsreglement  
  

Dersom elever viser orden og oppførsel som er i strid med ansvar og trivselsreglene, kan 

skolen bruke disse reaksjonsformene: 

 

 tilsnakk, muntlig advarsel 

 melding hjem 

 innesitting i friminutt 

 arbeidsøkter i andre klasser 

 utvisning fra klassen/gruppen for resten av timen eller dagen 

 Gjensitting etter skoletid  

 krav om erstatning  (inntil 5000 kr) for skader som blir gjort ved uaktsomhet eller med 

viten og vilje på bygninger eller ting som tilhører elever/lærere/skole (for eksempel 

brannalarm) 

 

Personalet kan ta i en elev, stanse eleven fysisk, vise ham/henne til rette, når en må gripe inn 

for å verne eleven, seg selv eller andre! 

På leirskoleopphold gjelder leirskolens reglement. 
 
Ormåsen skole den 25. september 2007 

Revidert i SU-møte 16.02.2015 – revidert planleggingsdag august 2016/lærermøte 18.11.16 og i SU 28.11.16 
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Følgende regler gjelder for bruk av sykler og “annet rulletøy”: 
 

• ALLE må bruke hjelm – hvis de ønsker å sykle til og fra skolen. 

 

Det er de foresatte som bestemmer over sitt eget barn og tar avgjørelsen ifht NÅR 

eleven kan sykle til og fra skolen. 

Men skolen anbefaler følgende: 

- Mellomtrinnet (5.-7.trinn) kan bruke sykkel til og fra skolen (husk hjelm!) 

- 4.trinn kan sykle til og fra skolen etter avholdt sykkelprøve. 

 

• Sparkesykkel kan brukes av 4.-7.trinn på skate- banen – ved bruk av hjelm. 

• Skateboard kan brukes av 4.-7.trinn på skate-banen – ved bruk av hjelm. 

• Roller Blades kan IKKE brukes på skolen – eller til og fra skolen. 

• ”Rullesko” bør stå igjen hjemme. 

 

Det er viktig at elevene bruker sykler og annet ”rulletøy” på en fornuftig måte. 

NB: Dersom regler brytes, blir ”rulletøyet” inndratt.  

Ved gjentatte brudd på regler er konsekvensen at foresatte må hente utstyret på skolen. 

Muligheten for å bruke slikt utstyr kan også bli fratatt elevene – for en periode. 
(SU-møte nov 2016) 
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VINTERAKTIVITETER 
 

Veien/bakken opp til hyttene i barnehagen skal ikke brukes til aking. 

 

Vi åpner akebakken når den er blitt preparert og ber alle følge retningslinjene vi 

har laget for akebakken. De har hver klasse fått. 

 

I akebakken bruker vi kun akemattene og akebrett. Akemattene hentes og 

bringes tilbake til hovedinngangen. De skal ikke ligge igjen ute, eller oppbevares i 

garderobene. 

 

Det er småskolen som kan være i akebakken i første pause, mellomtrinnet kan 

være der i andre pause. 

 

Alle må vente på de voksne før de starter akingen. 

 

Sparkstøtting kan brukes til og fra skolen og på gangveien rundt skolen i 

pausene. Husk å ta hensyn til andre elever. Sparken skal ikke brukes i akebakker. 

 

Snowracer og andre « harde» kjelker skal ikke brukes på skolen, på grunn av 

sikkerhet til andre elever. 

 

Snøballer kaster vi bare på vegger uten vinduer, eller på oppsatte blinker. 

 

Det er kun lov med «Kongen på haugen» når det er en voksen til stede. 

 

7. trinn får bruke skileiken i pausene, uten voksen tilstede. 

 

Elever som får melding med hjemmefra kan gå på ski i den «lille» skiløypa i 

pausene – når den er klar. Det må være minimum to som går sammen. 

 

 


