
Interne kjøreregler for Lassa skole
På Lassa skole ønsker vi at:

● Alle skal trives og ha det bra!
● Alle skal ha gode venner!
● Alle skal ha det gøy på skolen!
● Ingen skal bli mobbet!

På Lassa skole praktiserer vi "STOPP-regelen." Når en elev sier "STOPP," er leken blitt for voldsom.
"STOPP" er et signal til elevene om at de skal slutte med det de gjør.

Følgende andre regler gjelder:

Bruk av fotballbanene: Elevene på 1.-3. trinn bruker banen nærmest Ynglingen.
Mellomtrinnet benytter seg av kunstgressbanene.
Fortrinnsvis er 7. trinn lengst vekke.
4. trinn benytter ledig grusbane.

Bruk av «UFO – dissa»: Mandag: 1. trinn
Tirsdag: 2. trinn
Onsdag: 3. trinn
Torsdag 4. trinn
Fredag 5. trinn

Om morgenen: Vaktene låser opp garderober og klasserom kl. 08.15. Elevene går inn i
sine rom og holder på med rolige aktiviteter.

Bruk av mediateket og Ved arbeid i mediateket og på mesaninen skal det være rolig.
mesaninen: Vi bruker ikke disse områdene til frilek.

Alle må rydde etter seg.

Ball i skolegården: På grunn av begrenset areal i selve skolegården, bruker vi bare
soft-ball eller ”tennisball” (liten ball) i dette området. (også inni
skurene)
Fotball spilles på banene.
Basketball spilles bak skurene ved basketballkurven.

”Et dabb” kan spilles på asfaltområdet på nedsiden av skolebygningen
(mot skogen).
”En i veggen” kan kun spilles på murveggen på den siden av skolen
som vender mot blokkene (ikke ved siden av dissen) og på murveggen
ved inngang til klasserommet i kjelleren.

Skuret mot amfiet brukes til ”Bomben” og det andre skuret til ”Takhys”
Her skal det kun brukes softball eller liten ball.



Bruk av rullebrett/ Elever skal ikke ha med seg rullebrett /-skøyter på skolen av hensyn
-skøyter: til skolens ansvar for elevenes sikkerhet.

Bruk av sykkel: Ved sykling til skolen forutsettes at sykkel er i forskriftsmessig stand og
at eleven bruker hjelm.
Det er foreldre/foresatte som har ansvar for at eleven har de nødvendige
ferdigheter til å kunne ferdes på sykkel i trafikken. 
Sykkelen parkeres på anvist plass.
Skolen kan ikke ta ansvar for elevenes sykler mens de er parkert på
skolen utover ordinært tilsyn i friminutt. 

Sparkesykkel: Samme regler som ved bruk av vanlig sykkel, gjelder.  Sparkesyklene
skal parkeres på sykkelparkering.

Mobiltelefoner/ Skolen anbefaler at elever ikke har med mobiltelefon på skolen.
smartklokker: Mobiltelefon og smartklokker skal ligge avslått og i sekken ila

skoletiden og SFO-tiden. Skolen kan ikke ta ansvar for eventuelt tap eller
skade på slikt utstyr.

Data/nettvett: Det er strengt forbudt å legge ut bilder eller film av andre på nett, uten
samtykke.
Brudd på skolens datareglement kan medføre utestengning fra all bruk av
data på skolen.

Dager med snø: Snøballkasting i skoletida er ikke lov.
Stoppregelen gjelder.
Alle har et spesielt ansvar for at leken ikke blir voldsom og ubehagelig
for medelever.

Aking: Elevene kan ake i skråningene ned mot gangstien gjennom skogen. Vakt
må være på plass!

Uteområdet: Skolen har tilgang på et stort uteareal. Vi regner med
følgende områder:

● Asfaltert areal rundt skolebygningen
● Skogen nedenfor skolen
● Fotballbanene, jfr. gjeldende fordeling av baner.

Skolens friområde avgrenses av gangsti i ytterkant av tilgjengelige fotballbaner.
Vi bruker ikke området bak disse banene.
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