
 

Trivselsregler 

1 - Jeg bidrar til at alle på Teie skole og SFO er trygge og trives. 

 Jeg snakker hyggelig og høflig til alle barn og voksne. 

 Jeg smiler og sier hei om morgenen. 

 Jeg bidrar til at alle har noen å leke med. Om jeg ser noen er alene, kan jeg spørre om de vil være med 

å leke.   

 Jeg sier i fra til en voksen om jeg ser at noen utsettes for krenkende atferd eller ikke har det bra. 

 Jeg prøver å trøste om noen er lei seg. 

 Jeg respekterer STOPP-regelen. 

2 - På skolen og SFO er all krenkende atferd forbudt.  

 Slåssing/lekeslåssing, slå, sparke, lugge, bite, dytte, klype, spytte, kaste ting, kaste snøball på noen 

 Trusler/tulletrusler 

 Negative kommentarer/kallenavn 

 Banning/stygg språkbruk 

 Utestenging 

3 - Jeg tar godt vare på skolen vår, skolens/SFOs, egne og andres ting.  

 Jeg tar godt vare på skolen min, skolens bøker og annet utstyr. 

 Jeg rydder opp etter meg og holder orden i garderoben og på arbeidsplassen min. 

 Jeg spør om å få låne og leverer tilbake. 

 Jeg kaster alltid søppel i søppelkassa.  

4 - Jeg unngår farlig lek og sier fra til en voksen hvis jeg ser at andre gjør ting som er farlig. 

 Jeg er ute i friminuttene. 

 Jeg holder meg innenfor skolens grenser i friminuttene. 

 Jeg kaster ikke stein/pinner og annet som kan treffe andre. 

 Jeg fekter/sloss ikke med pinner. 

 Jeg klatrer bare i de trærne det er lov og aldri på branntrappene.  

 Jeg sloss/lekesloss ikke. 

 Jeg dytter aldri på haugen. 

5 - Jeg skal følge beskjeder og bidra til et trygt og rolig arbeidsmiljø. 

 Jeg tar hensyn og forstyrrer ikke andre. 

 Når jeg skal bevege meg rundt på skolen, går jeg stille.  

 Jeg sørger for å være på skolen i tide, og går til timene med en gang det ringer.  

 Jeg hører på alle voksne. 

 I timen følger jeg beskjeder og rekker opp handa når jeg skal si noe.  



Generelle konsekvenser ved regelbrudd 

1. Tilsnakk/veiledning av den voksne som observerer regelbruddet.  

2. Det gis beskjed til kontaktlærer, som ved behov tar ny samtale med eleven. 

3. Ved alvorlige/gjentakende brudd skal hjemmet kontaktes. All krenkende og farlig atferd betraktes som 

alvorlige brudd.  


