
 

 

 

Trivselsregler Barkåker skole og SFO 
 

For at barn og voksne skal trives har alle ansvar for å ta hensyn til hverandre og 
holde det pent og ryddig. 

Orden 
Elevene skal: 

• ha med bøker og nødvendig utstyr 
• gjøre skolearbeidet innen fastsatte frister 
• møte presis til opplæring og avtaler 
• være til stede i opplæringen 
• følge skolens regler om melding og dokumentasjon av fravær 
• ikke forlate skolens område uten tillatelse 
• ta vare på og holde orden i utstyr som brukes i opplæringen 
• bidra til å holde uteområdene fri for søppel 
• la alt mobilt utstyr ligge avslått i sekken innenfor skolens område 

 

 

Oppførsel 
Elevene skal: 

• bidra til å skape et positivt og inkluderende miljø 
• ta hensyn til og vise respekt for medelever og ansatte 
• holde arbeidsro i opplæringen 
• rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
• følge skolens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr og lignende digitalt 

utstyr 
• behandle undervisningsmateriell, bøker og utstyr inne og ute forsvarlig 
• følger klasse/sfo-regler som er bestemt  
• ikke ta eller låne andres eiendeler uten tillatelse 

 

 



 

 

Oppførsel som ikke aksepteres: 
• ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar. 
• Utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, 

rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold 
• Fusk/juks og plagiat ved prøver eller i øvrig skolearbeid 
• Ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
• Utøve hærverk på skolens eller andres eiendom 

 
 

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner: 
• muntlig/skriftlig advarsel 
• kontakte foresatte muntlig eller skriftlig  
• gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført 

skolens eiendom eller eiendeler 
• kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid 
• kreve erstatning i form av en egenandel på inntil 600 kroner for skader på skolen 

eller skolens utstyr som skyldes hærverk eller grov uaktsomhet. 
• endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde 
• midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring 
• inndra tobakk og rusmidler eller ulovlige gjenstander 
• bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen 
• vedta midlertidig eller permanent klassebytte 
• bortvise elev fra skoletur eller arrangement 
• frata tillitsverv 
• vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller 

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

På Barkåker skole følger vi også disse reglene: 
• at alt yttertøy og utesko tas av i garderoben  
• at snøballkasting bare foregår på blink eller avtalte vegger 
• at ingen leker på parkeringsplassen 
• at alle har på hjelm når de bruker noe med hjul, for eksempel sparkesykkel 
• at vi ikke sykler på skolens område i skole- og sfo-tiden 
• Syklene skal stå på sykkelparkeringen 
• at tyggegummi ikke er lov 
• at godteri ikke er lov annet enn ved spesielle anledninger 
• at alle følger reglene som er laget for sykkelturer, bruk av fotballbanen og oppførsel i 

friminuttene.  
• at alle bruker sko på fotballbanen. 
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