
Trivselsregler for Greverud skole 

 
Vi ønsker at alle barn og voksne skal føle seg inkludert og trives på Greverud skole. Derfor 
snakker vi til og om hverandre på en positivt måte. 
 
De voksne skal passe på at alle har det trygt og godt på Greverud skole. Derfor er det viktig 
at alle følger beskjedene de voksne gir. 
 
For at alle skal føle seg trygge og for å unngå skader og unødvendige konflikter leker vi 
sammen uten å dytte, holde andre fast eller dra i hverandre. 
 

Mobiltelefon og smartklokker ligger avslått i sekken innenfor skolegrensene i skolens 
åpningstid (Kl.7.30-17.00) for at alle skal kunne ha full oppmerksomhet på hverandre. 
 
 

Inne 
 
Vi går stille og rolig inne for å gi andre god arbeidsro. 
 
Vi viser respekt for skolens og andre elevers eiendeler. 
 

 
Ute 
 
Fordi vi har friminutt til ulik tid, kan bakker og baner være opptatt i friminutt på grunn av 
undervisning på andre trinn. 
 
For at vi skal ha størst mulig lekeplass i skolegården, skal alle typer sykler og sparkesykler 
parkeres under gangbrua. Sparkesykler som står feilparkert blir flyttet til sykkelstativene. 
Elektriske sykler og ståbrett kan brukes på skoleveien, men ikke på skolens område i 
skoletiden. De må låses forsvarlig, og står ute på eget ansvar.  
   
Sparkesykler og skateboard kan brukes i skoletiden på området ved fuglereirhuska dersom 
man bruker hjelm.  
     
Sparking av ball er tillatt i ballbingen og på ballbanene. I resten av skolegården kan man 
spille dødball og kaste eller sprette ball til hverandre eller på vegg.   
   
 
 
 
 
 
 
  



 Vinterregler 
 
Vi kan ake i bakken ved siden av veien til Durendalsbanen med rompeakebrett og akematter 
når det er nok snø og ikke for glatt. Det er de voksne med tilsyn ute som bestemmer om 
bakken er åpen eller ikke, og om det er tillatt med akebrett og akematter. 
 
Snøballer kan bare kastes på Greverudhallens langside og på oppsatte blinker.  
 
Når skøytebanen er åpen kan den brukes av de som har på skøyter og hjelm. Skifting av 
skøyter og annet utstyr foregår ute. Når banen blir feiet og sprøytet er den stengt og ingen 
må være på isen. Ishockey tillates bare etter avtale med voksne. 
   
Miniski kan brukes i bakken ned mot brakkene. 
 
 
 
 

Rutiner ved brudd på trivselsreglene  

 
1. Den voksne som observerer regelbruddet minner om trivselsregelen som gjelder med 

en tydelig forventning om at regelen følges. 
2. Ved gjentatte brudd spør den voksne vennlig om hvorfor eleven ikke følger 

trivselsregelen. 
3. Hvis en elev motsetter seg å følge skolens trivselsregler blir eleven bedt om å forlate 

aktiviteten. Den voksne gir beskjed om at bruddet meldes videre til kontaktlærer. 
4. Kontaktlærer informeres om hendelsen og vurderer hvordan saken følges opp videre, 

med elevsamtale og/eller kontakt med foreldrene.  


