REGLER FOR STAVSET SKOLE
1.
●
●
●

STOPP-REGELEN
Du sier stopp når noen gjør noe du ikke liker eller vil være med på.
De andre skal stoppe med en gang. Dersom de ikke stopper vil det få konsekvenser.
Stopp-regelen må ikke benyttes i utide!

Vi skal gripe inn når noen ikke respekterer regelen.
2.
●
●
●
●
●

TRIVSELSREGLER
På Stavset skole skal barn og voksne vise respekt for hverandre.
Vi skal være hyggelig og snille mot hverandre.
Alle må ta godt vare på skolens materiell og utstyr.
Alle skal holde orden rundt seg.
Alle har rett til arbeidsro.

Alle voksne på skolen skal følge opp disse reglene!
Konsekvenser ved brudd på trivselsreglene:
●
●
●
●
●
●

 Tilsnakk av en voksen
 Kontaktlærer blir informert
Melding hjem (muntlig eller skriftlig)
Det blir tatt opp på trinnet
Samtale med rektor
Det settes i gang tidsavgrenset spesialopplegg i samarbeid med hjemmet

3. PRAKSIS PÅ STAVSET SKOLE
● Elevenes mobiltelefoner skal være avslått og ikke synlig på skolens område.
Dersom regelen ikke overholdes blir mobiltelefonen beslaglagt, levert i administrasjonen, og
kan hentes etter skoletid samme dag, av foresatte.
●
●
●
●

Alle skal bruke innesko.
Lue, caps og hetter skal ikke være på inne.
Det er ikke tillatt med godteri på skolen, unntatt når det er avtalt på forhånd.
Rulleskøyter, sparkesykkel og rullebrett kan benyttes på anvist område av 5.-7.trinn.
Bruk av rullebrett, rulleskøyter og sparksykkel krever hjelm.

Ved brudd på regelen blir utstyret beslaglagt, levert i administrasjonen, og kan hentes etter
skoletid samme dag av foresatte.
● FAU anbefaler at 6. og 7.trinn får lov til å sykle, evt. bruke sparkesykkel til skolen, og
at 5.trinn får lov til å sykle evt. bruke sparkesykkel etter at de har hatt sykkelsertifikat

på våren i 5. Sykler skal plasseres i sykkelstativ. Det er ikke lov å sykle i skolegården.
Alle som sykler til skolen (også på sparkesykkel) skal bruke hjelm.
Ved brudd på reglene mister man retten til å sykle til skolen.
● Det er lov å kaste snøball på anvist sted. Det vil si på egne snøball blinker som settes
opp i samarbeid med elevrådet.
Ved brudd på regelen blir det rapportert til kontaktlærer. Ved tre brudd blir det sendt melding
hjem.
● Akebakken: Alle går opp til venstre for sklia. På toppen lager man kø, så sklir man i
fin rekkefølge.
● Det er ikke lov å kaste seg inn i akebakken utenom tur.
● All lek i akebakken må være forsvarlig.
Det bør stå en voksen både på toppen og nederst ved sklia.
Ved brudd på reglene blir man bortvist fra sklia.

