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På Dalgård skole og ressurssenter

- møtes barn og ungdom av varme, autoritative voksne

- viser alle omsorg og gjensidig respekt for hverandre

- tar alle vare på hverandre, skolen og uteområdet

- gjør vi vårt beste for å delta aktivt og lære mye

- møter vi presis, holder ro og orden og bruker digitalt
utstyr etter avtale med skolens voksne

- har vi fokus på å ta kloke valg for oss selv og andre

Skoleregler Litt mer om noen regler Les dette også

Skolereglene på Dalgård skole og ressurssenter gjelder for aktiviteter i skolens regi,
uansett hvor vi er (f.eks: skoleveien, turer, pauser, leirskole, på nett, i SFO eller på hjelp
til lekser)

Ved brudd på  skolereglene
kontaktes foresatte, og på
ungdomstrinnet kan dette
påvirke
oppførselskarakteren.

Møtes barn og
ungdom av

varme,
autoritative

voksne

De voksne på skolen og i SFO er der for deg, og hjelper
og veileder deg i din egen sosial og faglig utvikling.

Kontaktlærer har elevsamtaler og

utviklingssamtaler hvert halvår. I SFO

tar de voksne samtaler og  kontakt

ved behov.

Alle barn og ungdom skal ha trygge

voksne å snakke med på skolen.

Viser alle omsorg
og gjensidig
respekt for
hverandre

Hilser vi på hverandre og sier HEI☺ Skolens respektprogram

Stoppregelen brukes og respekteres av alle.

Vi verken rører eller låner andres eiendeler uten å få lov.

Skolen har ikke et erstatningsansvar
for private eiendeler. Foresatte er
erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven § 1-2 for
inntil kr. 5.000. Rektor avgjør
dette.



Tar alle vare på
hverandre,
skolen og

uteområdet

Dalgård skole og ressurssenter har nulltoleranse i
forhold til mobbing. Alle gjør sitt beste hver dag, slik
at det er trivelig for alle å gå på skolen. På
elevrådets antimobbekontor, kan barn snakke med barn
om hvordan det oppleves å gå på skolen eller i SFO.

Ødeleggelser på skolens
eiendom / bøker /utstyr kan
få konsekvenser. Rektor
Avgjør dette.

Vi kaster bare snøball på avtalt plass.
Leken ”Kongen på haugen” er ikke tillatt
Vi følger listene for akebakken og ballbaner.
Når friminuttet er over går vi raskt inn.

Noen absolutte regler er det
nødvendig å ha.

Gjør vi vårt
beste for å

delta aktivt og
lære mye

Møter vi
presis, holder
ro og orden
og bruker

digitalt utstyr
etter avtale

med skolens
voksne.

Vi er rolige og viser arbeidsinnsats i undervisningen.
Vi rekker opp hånda når vi skal spørre eller svare på
noe. Vi går fint på rekke uten å snakke, når vi flytter
oss fra et sted til et  annet.

Hver klasse / gruppe lager
egne trivselsregler, holder
klasseråd og deltar i
elevdemokrati og
medvirkning.

Vi blir enige om felles klasse- /grupperegler.

Vi kommer presis og holder oss på skolens område i
skoletiden.

Foresatte avgjør om barn kan sykle til/fra skolen.
Hvis du sykler, parkeres sykkelen i et sykkelstativ.

Skolen følger trygg  trafikk
sine anbefalinger om sykling
først fra 5. trinn.Bruk av
hjelm beskytter hodet.

Vi bruker digitalt utstyr for å lære, og utøver digital
dømmekraft.

Hvis vi får låne skolens
digitale utstyr med hjem,tas
det vare på og leveres tilbake
i orden.

Har vi fokus på
å ta kloke valg
for oss selv og

andre

Når er et valg klokt?
Er valget klokt både for deg og samtidig klokt for andre?

Både barn og voksne kan drøfte slike
problemstillinger. Noen ganger blir
man kanskje ikke enig. Er det ok?
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