
Trivselsavtale for Maura skole/SFO 

 

  

Ingen elever skal bli utsatt for krenkende adferd fra medelever og voksne på skole eller SFO. 

Med krenkende adferd mener vi sjikane gjennom krenkende ord og handlinger, også på internett, mobbing, vold, diskriminering, 

utestenging og uthenging. 

Alle i skolemiljøet har ansvar for at alle er trygge og trives på Maura skole og SFO 

Trivsel 

� Alle skal være høflige og grei mot hverandre 

� Alle skal få si meningen sin  

� Vi må lytte til hverandre 

� Vi må vente på tur 

� Vi skal holde arbeidsro i timene, på leksehjelp og når vi spiser 

� Vi må la andres eiendeler være i fred 

� Vi må la alle få være i fred på skoleveien og på bussen 

� Vi må si i fra til en voksen om noen blir plaget, ertet eller mobbet 

� Alle må gjøre skolearbeidet så godt de kan og til rett tid 

� Vi går inn når det ringer, eller når en voksen blåser i fløyta 

� Vi må ta vare på bøker, skolesaker, inventar og skolebygningen vår 

Trygghet 

� Vi kan ikke forlate skolens område i skoletiden uten tillatelse 

� Vi tar ikke med farlige gjenstander som kan skade andre til skolen 

� Vi bruker ikke spark og sykkel på skolens område i skoletiden 

� Bruker vi skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter på skaterampen må vi bruke hjelm, kne og håndbeskyttere 

� Snøball kaster vi bare på oppsatt blink 

� Vi bruker ikke mobiltelefon på skolens område 

� Vi skal ikke drive med kjøp og salg på skolen 

� Vi bruker ikke tyggegummi og godteri i skoletiden 

� Leker og spill tas med på eget ansvar og brukes ikke i skoletimene 

Konsekvenser ved brudd på trivselsreglene 

� Samtale med en voksen 

� Vi ordner opp og ber om unnskyldning 

� Vi må ringe hjem sammen med en voksen 

� Har vi ødelagt noe må det erstattes eller repareres 

� Mobiltelefoner eller farlige gjenstander blir inndratt og oppbevart hos administrasjonen 

� Ved gjentatte brudd på trivselsreglene kontaktes foresatte 

Ved spesielle tilfeller (Gjelder bare skole. Opplæringsloven §2-10) 

� Lærer kan bortvise elever fra gruppen resten av en time.  

� Bortvisning fra skolen resten av dagen kan iverksettes etter at rektor har gjort enkeltvedtak. Foresatte skal være orientert før 

enkeltvedtaket er gjort.  

 

Klipp den nederste delen og vennligst lever den til skolen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg har lest og forplikter meg til å følge disse reglene. 

Elevens underskrift:……………………………………………………… Klasse…………………… 

Som foresatt har jeg gjort meg kjent med skolens trivselsregler. 

Foresattes underskrift:…………………………………………………………….. 


