
       
 

 
 

 
 
 

Trivselsrutiner for Ingieråsen ungdomsskole 
 
Mål for det psykososiale miljøet  
Ingieråsen skole skal være en god arbeidsplass for alle. En god arbeidsplass er en plass hvor ingen blir utsatt 
for krenkende atferd. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet, fysisk 
eller psykisk, enkelt handlinger eller gjentatte handlinger og det kan være alt fra blikking, utestenging, 
ignorering, baksnakking til seksuell trakassering, rasistiske eller negative kommentarer eller kallenavn. 
Skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. De voksne skal være tydelige forbilder 
og involvere seg. Alle voksne har ansvar for å veilede elevene i deres faglige og sosiale utvikling  
 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Vi vil ta vare på oss selv og de rundt oss. Derfor 

• holder vi skolens område inne og ute rent og ryddig, og viser miljøvett. 
• har vi ikke på oss ute sko inne i skolebygningen. · Oppholder vi oss innenfor skolens område i 

skoletiden. 
• må ingen ha med seg farlige gjenstander. 
• må ingen ha med seg eller bruke tobakk, snus andre rusmidler eller energidrikk. 
• kan ingen benytte noen form for rullende transportmidler inne i skolebygningen. 
• kaster vi ikke snøball o.l. på hverandre. 
• må du selv ta vare på verdisakene dine (penger, mobiltelefon, pc etc.) 

 
 
Hensyn, omtanke og respekt 
Vi tar ansvar for oss selv og hverandre. Derfor 

• skal vi gjøre vårt beste for å skape orden og arbeidsro. 
• viser vi respekt for hverandre og retter oss etter hva de voksne sier. 
• gjør vi ikke narr av, erter, plager, mobber eller slåss/lekeslåss med noen. (Opplæringsloven § 9A) 
• kommer vi ikke med rasistiske utsagn eller sjikane. (Opplæringsloven § 9A) 
• er vi høflige og hensynsfulle i ordbruk og væremåte. (Opplæringsloven § 9A) 
• ødelegger eller stjeler vi ikke andres arbeid eller eiendeler. 
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Samarbeid og medansvar 
Vi vil ta ansvar for oss selv og hverandre. Derfor 

• tar vi godt vare på skolens eiendeler (bøker, PC etc.) 
• bruker vi mobiltelefonen (inkl. øreplugger) ute og ikke inne i bygget med unntak av enkelte 

undervisningssituasjoner (MUTE) 
• følger vi kommunens regler for digitale enheter. Datamaskiner benyttes bare i 

undervisningssammenheng. 
• filmer og fotograferer vi ikke hverandre på skolens område i skoletiden 
• følger vi kommunens regler for digitale enheter. Datamaskiner benyttes bare i 

undervisningssammenheng. 
• møter vi presis til timene og har med rett utstyr. 
• gjør vi arbeidet vårt til rett tid. 
• melder vi fra til trivselsteam eller noen voksne hvis noen blir ertet eller plaget (Opplæringsloven § 

9A).  
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