Mosvik skole

REGLER FOR TRYGGHET OG TRIVSEL
REGLER FOR TRYGGHET OG TRIVSEL VED MOSVIK SKOLE
Elever, foresatte og skolens ansatte ønsker at Mosvik skole skal være et trygt og trivelig sted, hvor alle tar vare på seg selv, hverandre og
omgivelsene. Disse reglene er grunnregler for hvordan vi skal klare dette. Det understrekes at det er et felles ansvar som berører elever,
lærere og andre ansatte. Alle må vi bidra på vår måte. Inderøy kommunes forskrift til ordensreglementet og kap 9A i OPL, regulerer
trivselsreglene.
SKOLEMILJØ
Vi skal ha et trygt og godt skolemiljø på skolen, i skolefritidsordninga og på leksehjelpa.
Derfor:
 kommer vi tidsnok, holder avtaler, leverer skolearbeid til rett tid og er forberedt
 har vi en omgangstone som både heim og skole er fornøyd med, og skolen har nulltoleranse for mobbing
 vi hilser på hverandre når vi møtes
 holder vi orden inne og ute
 har yttertøy og sko sin plass i garderoben
 kaster/sorterer vi søppel i søppelbøttene / containerne
 benyttes ikke mobiltelefoner i undervisningstida eller friminutt
 lager hver klasse/gruppe sine arbeidsregler for klasserommet
MEDANSVAR
Vi ønsker at skoleanlegget, inventar og lærebøkene holdes i god stand.
Derfor:
 Setter vi bokbind på bøkene og skriver navn i bøkene. Tap / skade av bøker må erstattes
 sørger vi for at vi holder undervisningsrommene våre ryddige
 erstattes eventuelle skader, tilgrisninger på bygninger, inventar, trær, grøntanlegg o. l
 tar vi vare på personlige og andres eiendeler
FRIMINUTTENE
Vi ønsker å skape et trygt og godt psykisk og fysisk skolemiljø i friminuttene.
Derfor:
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er vi ute til de tider som er bestemt
unngår vi erting, farlig og voldsom lek, og aktiviteter som forstyrrer andre
må snøballkasting og fotballsparking foregå på bestemte plasser
benyttes ikke sykler i skoletida
må elevene ha tillatelse til å gå ut av skolens område i skoletida

HELSE
Vi har en helsefremmende skole.
Derfor:
 er tobakk, rusmidler og koffeinholdige drikker (unntatt kaffe) ikke tillatt på skolens område, eller ved noen av skolens arrangementer
 unngår vi bruk av søte drikker og godterier i skoletida

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLENE

”Av særs viktighet at de voksne signaliserer samme holdning til elevene”.









Ved tilsnakk skal det noteres i Oppad at så er gjort.
Eleven skal ha mulighet til å forklare seg før konsekvenser iverksettes.
Som prinsipp skal det ringes hjem når det er alvorlige hendelser. For eksempel hendelser som har gått ut over medelever, ansatte eller
skadeverk på inventar og utstyr.
Det skrives kort notat og legges i Sikker arbeidsflyt ved samtaler.
Brudd på regelen av bruk av mobiltelefon fører til inndragning for resten av dagen, og telefonen må hentes av foresatte.
Ved ulovlige forhold benyttes anmeldelse.
Elever som forstyrrer undervisningen, kan utvises fra skolens område, slik (§ 2-1 OPL):
o Elever på årstrinn 1 – 7 kan visest bort enkelttimer eller for resten av dagen. Viktig at foreldre/foresatte blir varslet før tiltak
iverksettes.
For håndtering av mobbing, stygg språkbruk og andre alvorlige brudd på reglene, vises det til "Handlingsplan for godt læringsmiljø"
som er regulert av Opplæringslovens kap. 9A.
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