
   

Rutiner for samvær og trivsel ved Vassbonn skole 
 
Skolens rutiner for samvær og trivsel gjelder for undervisning, SFO, leksehjelp og på skolevegen. 
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.  
 
MÅL:  
Vassbonn skole skal være en trygg og inkluderende arena hvor elevene opplever trivsel, trygghet, 
læring og utvikling i samarbeid med andre. 
 
 
ANSVAR, OMSORG OG RESPEKT 

• Vi tar hensyn og viser hverandre respekt.  

• Vi lytter til andres meninger. 

• VI inkluderer andre i lek og aktiviteter.  

• Vi følger de avtaler vi er blitt enige om. 

• Vi tar vare på skolens, egne og andres eiendeler. 

• Vi er enige om at ingen skal bli plaget, krenket, diskriminert eller mobbet. 
 

 
SKOLEMILJØ 
For å legge til rette for god trivsel, læring og utvikling  

• kommer vi til timene i god tid, og har med det vi trenger for skoledagen 

• bidrar vi til god arbeidsro i klasserom og andre steder der det foregår undervisning eller 
leksehjelp 

• skal mobiltelefon og smartklokke være skrudd av og ligge i sekken i skoletiden, om ikke annet 
er avtalt med lærer 

• er vi ute i friminuttene 

• oppholder vi oss på skolens områder i skole- og SFO-tiden 

• har alle klasser egne klasseregler 

• har alle basene på SFO egne baseregler 
 
 
FYSISK AKTIVITET  

• Alle skal bruke hjelm når sykkel benyttes i skoletiden.  

• Sparkesykkel, rulleskøyter og skateboard kan brukes på dødballbanen. 

• SFO har egne sparkesykler som kan brukes i SFO-tid på andre områder etter avtale med de 
ansatte. 

• Ballspill er tillatt på anviste steder. Spill med balltre skjer som organisert lek med voksen til 
stede.  

• Klatring er lov opp til maks to ganger sin egen høyde. 

• Aking er tillatt på anviste steder, med rumpeakebrett. 

• Hjelm skal benyttes på skøytebanen. 

• Snøballkasting kan foregå på oppsatte blinker eller anviste plasser. 
 
Rutiner for samvær og trivsel er vedtatt i SU ved Vassbonn skole 27.11.2020




