
       
Prinsipper for samvær og trivsel (PST) ved Ski skole og SFO  

 

Vi vil gi hverandre vekst ved å respektere og ta ansvar for  

 
OSS SELV  
Vi vil  

• verdsette oss selv. 

• stille krav til oss selv.  
 
HVERANDRE  
Vi vil 

•  se, oppmuntre og anerkjenne hverandre.  

• gjøre skolemiljøet trygt og trivelig for alle.  

• gi hverandre et godt læringsmiljø.  

• kjenne og følge reglene mot mobbing.  
 
EIENDOM  
Vi vil  

• ta vare på egne ting, andres ting og ting vi har sammen.  
 

Grunnlag for elev- og gruppesamtaler om PST  

 
Vi har alle et ansvar for at disse reglene er kjent for og følges av alle:  

1. Vi går og bruker rolig stemme i gangene. (Trygghet og læring.)  
 
2. Sykkel, sparkesykkel, rollerblades, rullesko og skateboard skal ikke brukes i skolegården i    
skoletiden. (Trygghet.)  
 
3. Snøballkasting er bare tillatt på blink. (Trygghet.)  
 
4. Vi har bare godterier med på skolen etter avtale. (Respekt.)  

 
Vi vil gi hverandre vekst ved å respektere og ta ansvar for oss selv  

• Vi vil verdsette oss selv (respekt)  
o alle er unike og ukrenkelige  
o alle like mye verdt uansett rase, religion, kjønn, funksjonsevne og posisjon  
 

• Stille krav til seg selv (respekt, læring)  
o møte vel forberedt (punktlighet og orden)  
o bidra til at læringsmiljøet preges av arbeidsro, innsats, oppmuntringer og gleder 

 
Vi vil gi hverandre vekst ved å respektere og ta ansvar for hverandre  

• Et positivt og stimulerende skole- og læringsmiljø; ro, innsats, oppmuntringer, stimuli og 
gleder (respekt, trygghet, læring og entusiasme)  
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• Alle skal føle seg velkommen og inkludert (respekt og trygghet)  

• ”Tommel-opp-holdning”: Vi vil gjøre hverandre gode (respekt, trygghet, læring og 
entusiasme)  

• Vennlig og høflig omgangsform (respekt og trygghet) 

• Nulltoleranse overfor vold og rasisme (respekt og trygghet)  

• Nulltoleranse overfor mobbing. Synliggjøre skolens fire regler mot mobbing. Samtale om 
dem regelmessig (Trygghet, respekt og læring)  

 
Ski skoles regler mot mobbing:  
 

-  Jeg skal ikke mobbe andre  
-  Jeg skal hjelpe elever som blir mobbet  
-  Jeg skal også være sammen med elever som lett blir alene  
-  Hvis jeg eller noen andre blir mobbet, skal jeg fortelle det til klassestyreren eller en 

annen voksen på skolen/SFO og hjemme  
 
Vi vil gi hverandre vekst ved å respektere og ta ansvar for eiendom  

• Ta vare på skolebygget og skolens utstyr  

• Ta vare på medelevers eiendeler (klær, sykler, bøker m.v.)  

• Ta vare på egne eiendeler  
 
VI VIL IKKE:  
 
Godta krenkende atferd.  
Konsekvens 

 -  Korreks av voksen  
-   Eleven skriver ned hva han/hun har gjort. Skal underskrives av foreldrene  
-  Telefon hjem  
-  Mister retten til friminutt  
- Mobbereglementet trer i kraft 
- Ved uakseptabel atferd på tur, kan eleven miste retten til å delta på tur en annen 

gang  
 
Godta bruk av mobiltelefon og elektronisk leketøy  

-  Utstyret skal være avslått og ligge nederst i sekken i skoletiden. Brukes kun etter 
avtale og tilsyn av voksen på skolen  

Konsekvens:  
-  Utstyret konfiskeres og kan hentes på skolens kontor etter skoletid - Ved 

gjentagelse må utstyret hentes av foreldrene 


