
Trivselsregler 
 
Bjørnemyr skole ~ vennlig, trygg og vakker! 
 
 
Alle skal være høflige mot hverandre: 

• Voksne og barn hilser på hverandre. 
• Vi snakker til hverandre i en hyggelig tone. 
• Vi unngår banning, stygge kallenavn og frekk svaring. 
• Elevene retter seg etter beskjeder fra alle ansatte 

på skolen. 
 
 
På skolen skal det være trygt og sunt: 

• Spising og drikking foregår til tider som de voksne har bestemt. 
• Vi spiser ikke godteri på skolen. Lærerne kan gjøre unntak. 
• Vi holder oss innenfor skolens område. 
• Vi unngår farlig og voldsom lek. Verktøy og lekevåpen er forbudt. 
• Sykler, rullebrett, sparkesykkel og rulleskøyter skal ikke brukes i 

skoletida og må parkeres der skolen har bestemt. 
• Elever, som ikke følges av voksne, kan ikke bruke sykkel/sparkesykkel til 

og fra skolen før bestått sykkelprøve i 4.klasse. 
• Snøballkasting er bare lov på oppsatte blinker. 
• Aking i bilveier er forbudt. Ellers brukes bare «rumpe-akebrett». 
• Fotballsparking foregår på fotballbanen og i ”Solbærhagen”. 
• Det skal oppleves trygt å si fra hvis noe føles ugreit. 

 
 
På skolen skal vi holde god orden. 

• Vi møter presis til timene. 
• Vi bruker ikke yttertøy, luer og caps i klasserommet. 
• Vi behandler skolens materiell og utstyr forsiktig. 
• Det skal være bokbind på bøkene. 
• Elevene skal følge de ansattes anvisninger når det gjelder bruk av 

mobiltelefoner og elektroniske spill.  
 
 
 
Alle er viktige! Alle har ansvar! 
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Overfor elever kan følgende sanksjoner benyttes: 
 

• Gjentatt øving for mestring av regler. 
 
• Samtale og møter med de involverte. 

 
• Enkeltelever og klasser kan fratas planlagte aktiviteter. 

 
• Skriftlig ”grønn” melding fra kontaktlærer med underskrift fra foresatt. 
     Benyttes ikke på småskoletrinnet. 

 
• Skriftlig melding fra rektor på ”gul lapp” der forseelsen beskrives og 

forventes underskrevet av foresatte. 
 
• Skriftlige individuelle avtaler som følges opp av kontaktlærer/ledelsen. 

 
• Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med 

samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. 
          Dette gjelder for eksempel når elever kommer for sent, boikotter  
          undervisningen eller forstyrrer medelever. Dersom dette overstiger 20  
          minutter, skal det gis beskjed til foreldre. 
 

• Inndragelse av privat utstyr som kan være farlig eller av andre årsaker 
ikke er tillatt å bruke på skolen. 
 

• Skolens bøker er erstatningspliktige. 
 

• Utvisning kan byttes i henhold til felles ordensreglement for grunnskolen i 
Nesodden. Det brukes ved svært grove forseelser. Foreldre blir alltid 
varslet. 
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