
Rutiner for samvær og trivsel ved Vevelstadåsen 
skole og SFO 

  
Mål: Vevelstadåsen skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære. Vi er en PALS-skole 
som er preget av et gjensidig forhold til hverandre basert på ansvar, omsorg og respekt.  
  
Skolens samværs- og trivselsrutiner er et tillegg til ordensreglementet for skolene i Nordre Follo. 
Rutiner for samvær og trivsel gjelder i vår åpningstid fra 07.15-17.00 og på arrangementer i skolens 
regi.  
  
Jeg forsøker å innfri skolens PALS-forventninger. 
 

Læring:   

• Jeg kommer tidsnok og har med det jeg trenger til skoledagen 

• Jeg hører etter og følger beskjeder 

• Jeg skifter aktivitet på en rolig måte 

• Jeg rekker opp hånda og venter til jeg får ordet 

• Jeg lytter når andre har fått ordet 
• Jeg følger nettvettreglene   

• Jeg bruker ikke mobiltelefon eller smartklokke i skoletiden, på SFO eller på leksehjelpen  
  
Trivsel:  
• Jeg hilser på andre 

• Jeg sier fra hvis noen trenger hjelp eller er lei seg  
• Jeg roser og oppmuntrer andre  
• Jeg lar de som er alene få være med i leken 

• Jeg går rolig i gangene 

• Jeg følger stoppregelen 

 

  
Orden:  
• Jeg henger opp tøyet og setter skoene på plass 

• Jeg går ut når jeg har kledd på meg 

• Jeg tar vare på skolens eiendeler og lar andres eiendeler være i fred 

• Jeg er med og rydder opp 

• Jeg setter sekken forsiktig fra meg   
  
   
Uteområdet:  
  
• Jeg følger regler i ballspill og lek 

• Jeg kjenner til banefordelingen 

• Jeg tar vare på skolens eiendeler og leker 

• Jeg kjenner til og holder meg innenfor skolegrensene 

  
 
 
 
 

  



Vinter:  
 

• Jeg holder plassen min i akekøen 

• Jeg går opp akebakken på høyre side 

• Jeg går fort vekk fra akebakken når jeg har akt 

• Jeg bruker hjelm på skøyteisen 

• Jeg tar med akebrettet inn når friminuttet er slutt 

• Jeg bruker bare skolens utstyr i akebakken dersom ikke annet ar avtalt med en voksen 

• Jeg tar hensyn til de andre i akebakken 

• Jeg stopper snøleken når noen sier Stopp! 

• Jeg kaster bare snøball på blink 
  
 
Leksehjelp:  
Foresatte har hovedansvar for oppfølging av elevenes lekser 
 

• 3.-7. trinn får tilbud om leksehjelp en time i uka 
• Tilbudet er gratis og frivillig 

• Hjelpen ytes av skolens assistenter 

• Oppfølging av leselekser overlates til foresatte 

• Dersom elever skal delta på leksehjelp må forventninger til god atferd innen punktene læring, 
trivsel og orden innfris 

 
-Leksene skal være gjennomgått stoff  
-Leksene skal være tilpasset den enkeltes nivå  
-Lekseplanen er tilgjengelig på digital plattform  
   
  
  
  
  
  
Rutiner for samvær og trivsel er vedtatt i SU ved Vevelstadåsen skole 17.11.2020  
 


