
Trivsel- og ordensregler 

for undervisningstid, leksehjelp og SFO-tid 

Østli skole 2022-2023 

- trivsel, kunnskap og ferdigheter for framtiden -

Samværs- og trivselsregler for undervisningstid og SFO-tid 

• Vi viser respekt for hverandre i ordbruk og væremåte

• Vi følger beskjeder fra voksne

• Vi har null-toleranse for alle typer krenkelser

• Vi møter presis, holder avtaler og har med rett utstyr

• Vi gir hverandre god arbeidsro og beveger oss rolig innendørs

• Vi tar vare på skolens, egne og andres eiendeler

• Vi stiller opp i klasserekker ute til skolestart og etter alle friminutt

• Vi bruker innesko inne

• Vi gjør hverandre gode ved å hjelpe hverandre med å ta riktige valg

Samværs- og trivselsregler for utetid på skole og SFO 

• Vi hilser vennlig på hverandre

• Vi går ikke utenfor skolegrensene i skoletid og SFO-tid uten avtale med en voksen

• Vi inkluderer alle på trinnet som vil være med i lek, og inviterer andre med

• Vi respekterer fordelingen av baner og husker

• Vi oppholder oss kun på fotballbanen når vi spiller fotball

• Vi bruker hoppe- og slengtau kun til hopping



• Vi kaster og sparker ball på disse veggene:

- stor ball på nordveggen ved gymsal

- liten ball på nordvegg hovedbygget og østveggen ved Pirilbakken

• Vi passer på at pinner er utenfor skolens asfaltområde

• Vi unngår å holde, dytte og dra i andre når vi leker

• Vi parkerer sparkesykler i skogen ved siden av skuret og sykler i sykkelstativene

• Vi bruker sparkesykkel bare på veien mellom papircontainer og skuret

• Vi rører ikke egen eller andres sykkel som står parkert i skole- og SFO-tid

• Vi bruker alltid hjelm når vi sparkesykler

• Vi behandler naturen med respekt og klatrer ikke i trærne innenfor skolens asfaltområde

• Vi respekterer at 1. klasse har sitt eget lekeområde som andre ikke bruker før høstferien

• Vi følger alltid beskjeder fra de voksne som har tilsyn ute

• Vi gir beskjed til en voksen som har tilsyn hvis vi ser noen som ikke har det bra

Vinterregler. Samværs- og trivselsregler for utetid om vinteren på skole og SFO 

• Vi kaster snøball bare på oppsatte blinker

• Vi kan bruke akebakkene når føret er bra og en voksen har tilsyn i bakken. Det er den voksne

som har tilsyn som bestemmer om aking er tillatt eller ikke

- 5.-7. trinn kan ake på akematter i Pirilbakken i friminuttene

- 1.-4. trinn kan ake på rompeakebrett og myke matter Bekebakken i friminuttene

• Vi bruker hjelm når vi står på skøyter, og kalosjer på skøytene inne. Ishockey er lov i

undervisning- og SFO-tid

• Vi setter kjelker, akebrett og ski langs veggen ute, ikke der vi skal gå
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