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Retningslinjer: 
 

- Mobbing er uakseptabelt på skolen vår. Vi har egen handlingsplan for dette.  

- Lue og ytterklær brukes bare ute. 

- Vi bruker innesko. 

- Skolen anbefaler ikke sykling til skolen før 5.trinn.  

- Sykling og bruk av rulleskøyter, rullebrett, sparkesykkel og lignende på uteområdet er ikke tillatt i 

skoletiden uten spesielle avtaler. Hjelm og annet beskyttelsesutstyr må brukes. 

- Privat elektronisk utstyr skal være avslått/flymodus og ligge i ryggsekken. Den ansvarlige 

voksne bestemmer om elevene kan bruke elektronisk utstyr i undervisningssammenheng.   

 

Vi er stolte av oss selv og hverandre. Vi tar vare på 
skolen vår 

 
Vi er rause ved å samarbeide, hjelpe og inkludere 

hverandre. Her skal alle være trygge 
 

Vi er målrettet når vi jobber med fagene i et godt 
læringsmiljø. Vi er her for å lære 

 
 



 

Trivselsreglement Sørbø skole, revidert 15.10.2014 

- Skolen er ikke erstatningspliktig for privat utstyr som blir ødelagt/tapt. 

- Brus, snop, tyggegummi etc er ikke tillatt uten spesiell avtale med lærer 
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FORSEELSER REAKSJONER 

Uakseptabel atferd mot 
medelever, lærere eller andre 
voksne 
 f.eks: 
- banning 
- krenkende språkbruk 
- spytting 
- steinkasting 
- spark, slag 
- annen vold 
- rasisme  
- snøballkasting 
- forstyrre undervisning 

 Umiddelbar påtale fra den som oppdager forholdet.  

 Ved gjentagelser eller alvorlige tilfeller: Kontaktlærer/SFO- leder tar kontakt 
med hjemmet. Ledelsen informeres.  

 Sosialveileder kobles inn. 

 Kontaktlærer/SFO/sosialveileder innkaller foresatte og elev til møte. 

 Skolens ledelse involveres og vurderer: 
o Møteinnkalling 
o Bortvising for deler av skoledagen 
o Orientere kommunaldirektør 
o Ta kontakt med eksterne aktører 
o Politianmeldelse 

 Skolen kan vurdere passende skjermingstiltak fortløpende i 
reaksjonskjeden som f.eks: 

o Være inne i friminutt 
o Begrenset adgang til deler av uteområdet. 
o Skjerming fra medelever   

Hærverk på skolens 
eiendom/verdier 
 

 Umiddelbar påtale fra den som oppdager forholdet.  

 Ved alvorlige tilfeller: Kontaktlærer/SFO- leder tar kontakt med hjemmet. 
Ledelsen informeres. 

 Ved innrømmelse av forholdet kan elev/foresatte gjøres 
erstatningsansvarlige eller utbedre skaden 

 Dersom ingen innrømmer forholdet, blir skaden vurdert politianmeldt. 

Røyking og rusmidler 

 Umiddelbar påtale fra den som oppdager forholdet. 

 Kontaktlærer tar direkte kontakt hjem, og ledelsen informeres. 

 Sosialveileder kobles inn. 

 Kontaktlærer/sosialveileder innkaller foresatte og elev til møte. 

 Skolens ledelse vurderer videre tiltak.  

Utløse brannalarm 
 Ved innrømmelse av forholdet betaler eleven/foresatte kostnadene for 

eventuell utrykning. 

 Dersom ingen innrømmer forholdet, vurderes saken politianmeldt. 

Misbruk av skolens datautstyr 

 Umiddelbar påtale fra den som oppdager forholdet 

 Ved gjentagelser eller alvorlige tilfeller: Kontaktlærer/SFO- leder tar kontakt 
med hjemmet. Systemansvarlig informeres.  

 Sosialveileder kobles inn etter vurdering. 

 Kontaktlærer/SFO/sosialveileder innkaller foresatte og elev til møte. 

 Systemansvarlig vurderer videre tiltak 
o Utestenging for en periode 
o Inndragning av bruksrettigheter 

Misbruk av private elektroniske 
enheter 

 Umiddelbar påtale  

 Inndragelse av enhet vurderes. 

 Foresatte kontaktes og materiellet kan hentes av dem. 

Misbruk av private spill og leker  

 

 Når dette oppstår som problem, gis det beskjed til elevene generelt om at 
dette må stoppes.  

 Dersom det fortsetter, inndras spill og leker for dagen.  

 Ved gjentakelser: Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet. 

Uteblivelse fra 
undervisning/friminutt/SFO 

 Umiddelbar påtale fra den som oppdager forholdet.  

 Kontaktlærer/SFO- leder tar eventuelt kontakt med hjemmet. Ledelsen 
informeres ved alvorlige tilfeller. Sosialveileder kobles inn 

 Leteaksjon vurderes dersom eleven har stukket av.  

 Kontaktlærer/SFO/sosialveileder innkaller foresatte og elev til møte. 

 Skolens ledelse involveres og vurderer: 
o Orientere kommunaldirektør 
o Ta kontakt med eksterne aktører 

 Tapt undervisningstid kan bli tatt igjen dersom skolen finner dette 
hensiktsmessig.  


