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Ved fravær 
 

A. Skolen skal ha skriftlig beskjed dersom eleven er borte fra skolen.  

ALL søknad om fri skal sendes på elektronisk skjema.  
  

Elektronisk søknadsskjema finnes på http://www.tinn.kommune.no/ 

Under fanen «Selvbetjening – skjema» eller direktelenke: https://kommune24-

7.no/0826 

 

B. En elev som har vært borte, plikter å skaffe seg opplysninger om 

lekser og oppgaver som er gitt til klassen. Hvis eleven er uforberedt, 

skal det stå i meldingensboka. 

 

C. Hvis en elev blir syk på skolen, må han/hun si fra til kontaktlærer. 

Eleven skal ikke sendes hjem før hjemmet har fått beskjed.  

 
På skolen 
 

A. Elevene skal alltid rette seg etter beskjed fra de voksne. 
 

B. Hovedregel: Når lærer og elever møtes første gang om dagen, 
reiser elevene seg og hilser. På barnetrinnet gjelder dette ved oppstart av 

dagen, og når inspektør/rektor kommer inn i klasserommet. På ungdomstrinnet 
gjelder hovedregelen.  

 
C. Yttertøy henges på anviste steder.  
Ingen skal ha på seg hodeplagg i timene! 

 
D. Skolen har ikke ansvar for private gjenstander, og disse tas med 
på eget ansvar. Skolen kan regulere bruk av private gjenstander på 
skolens område. 

 
E. Snøballkasting er bare tillatt på anvist område under voksent 
oppsyn. 

 
F. Hvis læreren ikke kommer til time, må elevene (tillitsvalgte) si fra 
til rektor/inspektør innen fem minutter etter at timen er begynt. 

 
G. Oppslag på skolens tavler skal stemples og godkjennes av 
rektor/inspektør.   

http://www.tinn.kommune.no/
https://kommune24-7.no/0826
https://kommune24-7.no/0826
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På skolevei 
 

A. Skolens anbefaling er at ingen elever sykler til skolen før 5. 
klasse, dette er også anbefalingene fra Trygg Trafikk.  

 
B. Når elevene er ferdige for dagen, skal de vente på bussen på 
anvist plass. Når inspiserende lærer gir klarsignal, kan de gå til 
bussen. 

 
 

Spesielt for barnetrinn 
 
1. Friminutt tilbringes ute. Ved ekstremvær kan skolens ledelse gjøre 
unntak. 
 
2. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon på skolen. Den skal ligge avslått 
i sekken til eleven er utenfor skolens område. 
 
3. Vi bruker innesko når vi er inne – også når vi ”skal bare .... 
 

4. Godteri skal ikke tas med på skolen uten etter avtale. 
 
5. Hjelm og tilstrekkelig beskyttelse er påbudt ved sykling, skøyting, 
skating og lignende aktiviteter. 
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Spesielt for ungdomstrinnet 

1. Friminutt: 

Elevene kan oppholde seg i klasserommene, gangen utenfor skolekjøkkenet, eller 

ute i friminuttene. Ingen skal være i andres klasserom når ikke noen av klassens 

egne elever er til stede. En bør unngå sammenstimling i enkelte klasserom. 

Inspiserende lærer vurderer.  

Gangen oppe skal ikke være oppholdsplass. 

Hallen og kantina kan benyttes fra kl 11.25 til 12.05. 

Tribunen og i garderobeanlegget, skal ikke brukes. 

Ved aktivitet i hallen skal elevene skifte til innesko eller stille i sokkelesten.  
 

Se eget reglement for bruk av hallen. Hallens reglement må overholdes.  

 
2. Butikk: 

 

Elevene har lov til å gå på butikken i midttimen hver onsdag. 
 
 

3. Bruk av Mobil og nettbrett med mer: 
 

I timene skal mobiltelefonen være avslått eller på lydløs og være i jakke/bukselomme 
eller i sekken. Ipad og pc skal kun brukes etter avtale med lærer. 
Ved brudd på dette punktet, blir telefonen/nettbrettet inndratt for resten av dagen, og 
må hentes hos inspektør/rektor.  
 

4. Det er påbudt å bruke hjelm ved skating på skolens område. 
 

5. Det skal IKKE spises i timen. Mat spises til fastsatte tider. Det er tillatt å drikke 
i timen.  Drikke skal fylles på flaske/kopp i friminuttene. 

 
 
 
 
 


