
Rutiner for samvær og trivsel ved Hellerasten skole  

  
 
Skolens rutiner for samvær og trivsel gjelder for undervisning og leksehjelp. Rutinen er forankret i 
Nordre Follo kommunes forskrift om ordensreglement vedtatt 14. mai 2020 og gjelder i skolens 
åpningstid og på arrangementer i skolens regi.  
 
Denne malen for rutiner skal alle skoler i Nordre Follo bruke. 
 
Leksehjelp er ikke en del av skoletiden og er derfor ikke i sin helhet omfattet av kommunens forskrift. 
I hovedsak vil de samme reglene være gjeldende, men tiltak ved brudd på ordensreglementet som 
for eksempel bortvisning fra skolen gjelder ikke for leksehjelp.  

Rutiner for samvær og trivsel tar utgangspunkt i Ordensreglementet.  
 
Vi har mange tiltak for trivsel på skolen. De er beskrevet i infohefte 2: Skolemiljø. 
Ved skolestart går kontaktlærer i dybden med elevene for hvert punkt.  
   

 

 
ANSVAR, OMSORG OG RESPEKT  

 
• Følg Ordensreglementet.   
• Vis høflighet, respekt og omtanke, og inkluder andre i aktiviteter og læring. 
• Vis toleranse for andre og verdsett at vi er forskjellige.  
• Bidra til nullmobbing og meld fra om krenkelser. 
• Vis nettvett og respekter personvernet. 

  

 
UTE- OG INNEMILJØ  
 
Opplæringen 

• Gjør deg klar til læring med nok søvn, og ha med mat og drikkeflaske på skolen. 
• Møt presis og forberedt til timene og ha med nødvendig utstyr.  
• Bidra til arbeidsro og rett deg etter beskjed fra lærer. 
• Ikke forlat undervisningen uten tillatelse. Toalettbesøk gjøres i friminutt. 
• Ta hensyn til at hele skolebygningen er læringsarena i undervisningstiden. 

• Følg gjeldende smittevernregler. 
 

Orden for fellesskapet 
• Rydd etter deg, kast søppel, kildesorter i klasserom, fellesområder og ute. 

 
Digitale hjelpemidler 

• Mobil, PC, Smartklokke og lignende skal ikke forstyrre undervisningen.  
• Slå av mobilen i skoletimer, og legg den på anvist sted i klasserommet.  
• Møt med fulladet PC hver morgen, og ha med lader. 
• Bruk egen PC og unngå å ta på andres.  
• Bruk beskyttelsesutstyr på PC ved transport.  

 



Elevskap 
• Du får elevskap hvis du har hengelås og har bokbind på alle bøkene dine 
• Du beholder skapet dersom du fortsatt har lås og rydder og vasker i skapet 

 
Friminutt 

• Vær ute i friminutt eller inne i eget klasserom. Dette gjelder også spising i storefri. 
• De som er inne skal holde døra helt åpen, lufte klasserommet og bidra til ro.  
• De som er ute, skal holde seg på skolens uteområde.  
• Ikke opphold deg i korridorer. 
• Følg kø- og betalingsordninger i kantina.  
• Følg regler for aktivitetstilbudene i storefri.   
• Lås sykkel og sparkesykkel til stativ ute.  
• Sykkel og el-sparkesykkel skal ikke brukes på skolens område. 
• I skateparken benyttes bare skateboard og sparkesykkel (ikke el-), og du må bruke hjelm. 

 
 

ÅRSTIDER  

• Kle deg etter vær og temperatur, både ute og inne. 

• Legg uteklær i elevskapet, ikke i klasserom. Er det kaldt inne kan du ha på yttertøy.  

• Sjekk temperatur i klasserommet. Meld til kontoret dersom det er under 19 grader. 

• Hold ytterdører lukket. 
  

 
LOKALE AVTALER  
   
Turer 

• Følg gruppen gjennom turen og tilbake til skolen. Unntak ut fra avtale foreldre/lærer.  

• Bruk hjelm når du sykler, skater, går på skøyter eller kjører slalåm. 
 
  

LEKSEHJELP  
  

• Hele skolen er læringsarena i studietida.   

• Alle kan delta i leksehjelp/studietid.  

• Jobb konsentrert med skolearbeid og forstyrr ikke andre.  

• Vær i eget klasserom, dersom ikke annet er avtalt på skolen.  

• Det er obligatorisk å delta i perioden med læringsdialog (avtale mellom FAU og skolen).   
 
 
 
Rutiner for samvær og trivsel er vedtatt i SU ved Hellerasten skole 02.11.2020  
 


