
Trivselsregler for 
Seter skole 2018/2019 

 

Vi vil at skolen skal være et godt sted å være, og vi forventer at alle er 
høflige mot hverandre. 
 
 
 

Som elev har du både rettigheter og plikter. 
 

1. Du har krav på: 
 at alle behandler deg på en ordentlig måte. 
 at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred. 
 at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal 

plaging/mobbing. 
 at du får et godt lærings- og skolemiljø. 
 at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing. 

 
2. Du har plikt til å: 

 møte uthvilt og forberedt til skoledagen.  
 delta aktivt i undervisningen. 
 vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred, 

ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk 
eller verbalt. 

 arbeide for et godt lærings- og skolemiljø. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Daglige rutiner 
1. Om morgenen: 

- Sykler skal parkeres i sykkelstativet på parkeringsplassen. Syklene skal stå der til 
skoledagens slutt hvis ikke annet er avtalt (for eksempel sykkeltur i kropps-
øvings-timer).  

- Alle møter presis om morgenen og til alle timer. Lærer håndhilser på alle elever 
før første time. 

- Inne i skolen er det uteskofri sone, så utesko plasseres i skohylla i gangen hvis 
det er plass, hvis ikke settes skoene pent langs veggen. Hvis uteskoene skal være 
på inne:  ta på plasttrekk. 

- Uteklær, lue, kaps, bøff og gymbager henges ute i gangen på egne plasser. 
- Alle stiller opp ved pultene og vi hilser «god morgen» til hverandre.  
 

2. Om ettermiddagen: 
- Alle har ansvaret for å ha det ryddig på sin egen arbeidsplass. 

Pultene/arbeidsplassene skal ryddes helt ved skoledagens slutt. Det skal ikke 
ligge noe på eller under pultene når dere går heim. Stolene skal stå ved pultene.   

- Alle stiller opp ved pulten sin og venter på at alle har stilt opp. Vi venter med å gå 
til vi har ønsket hverandre «takk for i dag». 

 
3. Når det er ny lærer til en time reiser elevene seg og hilser. 

 
4. Besøk til skolen 

- Vi hilser hvis det kommer besøkende inn i klasserommet. 
 

 
5.  Løping og unødig høy stemmebruk hører til ute. 

 
6. Pauser 

- Elevene skal være ute i alle pausene, men U-trinnet kan forhandle med 
kontaktlærer om en annen ordning. 

- Matpauser: Alle skal vaske hendene før de spiser.  
- 1. – 7. klasse: 

o skal være ute i alle pauser hvis ikke annet er avtalt.  
o I skoletiden er det skolen som har ansvar for elevene. Det er derfor ikke 

lov å gå utenfor skolens område, unntatt ved spesiell avtale med den som 
har inspeksjon eller en annen voksen.  

o Hvis det er spesielle grunner til at en elev må være inne i pausene, må 
han/hun ha med seg melding om dette med underskrift fra foresatte. 

- 8. - 10. klasse: 
o Elevene får forlate skoleområdet, for eksempel til turgåing, men ikke til 

butikk. 
o Ellers gjelder samme regler som for 1. – 7. 
 
  

7. Turer til Strand for svømming eller deltakelse i kulturaktiviteter. 
- Det skal være en lærer på plass på kaia 15 minutter før avgang for å sikre at 

elevene ikke er på kaia alene. Alle elevene skal gå i samlet tropp sammen med 
lærer fra/til Osenfjord og opp til/fra Strand skole. Det må sikres at en lærer gå 
fremst og en lærer går bakerst under tur fra Sandviksberget opp til skolen, 
likedan når vi går fra kaia på Seter til skolen. 1. og 2. klasse skal sitte på bil når bil 



er tilgjengelig. Hvis det er med kun én lærer (for eksempel til DKS-forestillinger), 
skal elever og lærer gå i samlet flokk. Mobilbruk på båten er ikke tillatt. 

- Ingen elever får gå på butikken under disse turene.  
 
 

8. Kulturskoleelever 
- Kulturskoleelever som ikke har SFO og som venter på time, skal oppholde seg 

gangen. De kan sitte i sofaen og lese eller sitte ved pultene og gjøre lekser, eller 
være ute. Det skal være ryddig etter at de har forlatt rommet. Forutsetningen for 
å være inne er at de holder seg i ro. 

9. Beskjeder 
- Du skal respektere og følge beskjeder som blir gitt.  

10. Arbeidsro 
- Alle har ansvar for at det er arbeidsro i timene. Vi avbryter ikke den som snakker. 
 

11. Skriftlig arbeid 
- Skriftlig arbeid skal leveres innen innleveringsfristen, hvis ikke må skriftlig 

begrunnelse med underskrift fra foresatte leveres. 
 

Det fysiske miljøet 

        11. Skolebøker 
o Skolebøkene som blir utlevert skal behandles med forsiktighet, sånn at de 

kan brukes av andre neste skoleår. Det er lov å skrive navn og skoleår på 
permen i bøkene. Det skal legges bokpapir på bøkene så snart du får dem 
utdelt ved nytt skoleår. 

         12. Blyanter og viskelær 
o Alle har ansvar for å ta godt vare på skolesakene sine. Blyanter og 

viskelær bør merkes.  
         13. Inventar og skolebygg 

o Vi tar godt vare på skolebygget og uteområdet. 
o Det er ikke tillatt å skrive på, eller på annen måte drive hærverk på 

inventar som stoler eller arbeidspulter eller på vegger inne eller ute. 
Hærverk på skolebygg, uteområde eller inventar vil kunne medføre 
erstatningsansvar. Foresatte skal informeres hvis eleven medvirker til 
hærverk. 

o Søppel sorteres. 
o Leikestua skal kun brukes av barnehagen og 1. – 3. klassetrinn (SFO). 
o Det er bare barnehageungene og 1. - 3. klasse som får bruke barnehagen 

sine sykler og traktorer i skoletida.  
14. Mobiltelefon  

- Bruk av mobiltelefon er lov i tredje friminutt for elever i 8. - 10. Ellers skal 
mobiltelefonene ligge i en boks på kateteret med lyd, lys og vibrasjon avslått.  
Brudd fører til inndragning.  

 
15. Ikke lov å ha med til skolen:  

- Kniv, fyrstikker, lighter eller gjenstander som kan skade en selv eller andre. Det 
er lov å ha med kniv på uteskolen etter avtale. 

 
16. Snøballkasting er tillatt på blink. 
 

Annet 

 
17. Språkbruk og oppførsel overfor hverandre. 



- På skolen viser vi hverandre respekt og er vennlige mot hverandre. Det er ikke 
tillatt å bruke banneord i skoletida. Vi sier ikke stygge ting som kan virke sårende 
om eller til andre elever eller lærere. Det er ikke lov å slå, sparke eller utøve 
annen vold ved vår skole!  

 
   18. Godteri/søtsaker 

- Det er ikke lov å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus i skoletida 
uten ved spesielle anledninger.  

 
   19. Tobakk og rusmidler 

- Det er ikke tillatt med bruk av noen form for tobakk eller rusmidler på skolens 
område. 

 
   20. Permisjoner 

- Elever som må være borte fra undervisningen tar med skriftlig melding om dette 
på forhånd. Skolen kan gi permisjon fra undervisning i inntil 2 uker ved skriftlig 
søknad. Det bør søkes om dette så tidlig som mulig. Søknadsskjema om 
elevpermisjon ligger på hjemmesiden til Osen kommune. 

 
21.   Bruk av vannkoker/mikrobølgeovn 
- Ungdomsskolen får bruke mikrobølgeovn og vannkoker til drikke og mat.  Kontaktene 

skal være tatt ut ved skoledagens slutt. 
 

Reaksjonsmåter fra voksne ved brudd på ordensreglene. 

 
Når vi har vedtatt ordensreglene for Seter skole, har vi tydelige grenser for hvilken atferd som er 
akseptabel. 
 
Regelbrudd møtes med konsekvenser. 
 
Følgende reaksjonsmåter vil bli brukt ved brudd på reglene, avhengig av alvorlighetsgrad:  
 

 Samtale med enkeltelever og/eller samtale i gruppa.  
 Eleven forteller selv til sine foresatte hva som har skjedd.  
 Ved spesielt alvorlige brudd på ordensreglene, varsler kontaktlærer heimen snarest 

mulig.   
 Etter tre anmerkninger på oppførsel sendes melding til foresatte. Avhengig av 

anmerkningenes alvorlighetsgrad blir det varslet pr. telefon eller brev som skal 
underskrives av foreldre/foresatte og returneres til skolen.  

 Skolen kan kreve erstatning for bøker, inventar og annet utstyr som blir ødelagt ved 
uforsiktig bruk og for skade som følge av hærverk. 

 Ødeleggelse av IKT- utstyr kan i alvorlige tilfeller føre til anmeldelser og /eller 
erstatninger med inntil 5000 kroner. 

 Straffbare forhold vil bli anmeldt. 
 Utvisning fra enkelttimer eller for resten av skoledagen. Muligheten for utvisning er 

hjemlet i Opplæringslovens § 2 – 10 og i Ordensreglement for skolene i Osen kommune. 
Tiltaket kan kun brukes ved alvorlige og gjentatte regelbrudd og forutsetter at andre 
sanksjoner er prøvd ut. Tiltaket forutsetter videre at Forvaltningslovens bestemmelser 
om enkeltvedtak kommer til anvendelse, noe som bl.a. innebærer at eleven skal ha 
anledning til å forklare seg og at foreldre/foresatte skal varsles før tiltaket iverksettes. 
Ved utvisning skal foreldre/foresatte hente eleven på skolen. Vedtak om utvisning fattes 
av rektor, som først skal ha rådført seg med elevens lærer. Vedtaksretten kan ikke 
delegeres. 

 



Elever i 1. – 7. årstrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av 
dagen. Elever i 8. – 10. årstrinn kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. 
 
Ved mobbehendelser trer mobbeplanen i kraft. 
 
Merk spesielt: 
For ungdomsskoleelever: 
Brudd på skolens ordensregler kan få konsekvenser for oppførselskarakteren. 
 
Manglende innleveringer til gitt tidsfrist kan få konsekvenser for ordenskarakteren. 
Fare for nedsettelse skal meldes heimen i god tid før effektuering, slik at eleven har 
mulighet for å rette på dette. 
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