
STORHAMAR SKOLES REGLEMENT FOR TRIVSEL, ORDEN OG OPPFØRSEL  
Trivsel 

• Jeg gjør det læreren ber meg om å gjøre. 

• Jeg er stille når læreren snakker. 

• Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe. 

• Jeg ser etter om noen står alene og prøver å få med alle i leken. Alle har rett til å 
være med. 
 

Orden 

• Jeg gjør de oppgavene jeg skal til avtalt tid. 

• Jeg har gode arbeidsvaner, og viser god arbeidsinnsats. 

• Jeg tar vare på skolebøker og skoleutstyr, slik at ikke noe blir ødelagt eller blir borte. 

• Jeg har med nødvendige bøker og utstyr til skolen hver dag. 

• Jeg er med på å ta vare på skolebygget og skoleområdet vårt. 

• Hvis jeg har med mobiltelefon/smartklokke, ligger den avslått i sekken i skoletida. 
 
Oppførsel 

• Jeg hjelper andre. 

• Jeg er ute når det er friminutt. 

• Jeg sier hyggelige ting til andre, viser hensyn og respekt. 

• Jeg hilser på medelever og voksne jeg møter. 

• Jeg sier stopp hvis andre sier eller gjør ting mot meg som er vondt. Jeg stopper med 
en gang hvis andre sier stopp til meg. 

• Jeg har ikke lov til å banne, ødelegge andres lek, slåss, utøve vold mot andre. Heller 
ikke spise godterier, røyke eller bruke andre rusmidler. 

• Jeg har ikke lov til å mobbe, verken ved å bruke sosiale medier (internett), telefon 
eller på andre måter.  

 
Hva skjer hvis noen bryter en regel? 
Grunntanke: Vi arbeider for å løse regelbrudd på laveste nivå først.  

• Den som bryter en regel, blir snakket til av en voksen. Eleven får forklare seg. Lærer 
vurderer hvor raskt og i hvilket omfang vi utvider saken til å omfatte flere.  
Foreldre /foresatte får innsikt fort. 

• Elev, foresatte og kontaktlærer har samtale. 

• Rektor/assisterende rektor har samtale med eleven, eventuelt sammen med 
foresatte. 

• Oppfølgingssamtaler/ arbeid - planlegges sammen med foreldre i hvert enkelt tilfelle. 
Rektor er aktiv part i større regelbrudd.  

• Ved alvorlige hendelser kan elever f.o.m. 5. trinn utvises for resten av skoledagen. 

• Skolens planer for å sikre elevens psykososiale miljø gir tydelige retningslinjer i 
alvorlige regelbrudd. 

• Hvis noen bryter regelen om mobiltelefonbruk, blir den inndratt av en voksen på 
skolen og levert kontoret. Der kan den hentes av en forelder/foresatt. 

 


