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1. Gullregler 

 
Gullregler er fire hovedregler som skolen jobber med ukentlig. En regel hver uke som 

fremheves både på lærernes og elevenes ukeplan. Disse reglene har som hensikt å fremheve 



positive holdninger og oppførsel på skolen. Vi har eget opplegg rundt oppfølging av gullreglene 

i basen. 

 

 

1. Vi snakker hyggelig til 

hverandre og hjelper 

hverandre 

 

Vi snakker til hverandre på en høflig møte og unngår 

krenkende ord og uttrykk. Vi hilser og viser hverandre 

respekt. 

2. Vi kommer presis til 

timene 

Om morgenen møter vi presis kl. 8.30, eller klokken 8,15 

hvis vi deltar på leksetid. Etter friminuttene er vi raske med 

å stille opp eller går rolig inn i garderoben og basen. (Ulik 

ordning for de yngste og eldste elevene). 

3. Vi tar godt vare på 

skolen vår 

For å unngå at gulvet inne blir skittent setter vi uteskoene i 

yttergarderoben. I innergarderoben henger vi av oss 

yttertøy, lue/caps og skifter til innesko. Vi sorterer og 

kaster søppel i riktig søppelbøtte. 

4. Vi arbeider godt og 

gjør vårt beste 

Vi følger godt med på det lærerne formidler og er aktivt 

med i timene. Vi har god arbeidsinnsats og gjør det beste 

vi kan. Vi går rolig og bruker innestemme i basene for å gi 

hverandre arbeidsro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regler for orden og oppførsel  

 
 

Orden 

 

- Vi møter presis når skolen starter.  

- Vi stiller raskt opp eller går rolig inn i garderoben og basen når 

friminuttet er over. (Ulik ordning for de yngste og eldste elevene). 

- Vi har med skolesaker, bøker og læringsbrett. 

- Vi gjør lekser og leverer de til riktig tid. 



- Vi kaster søppel i søppelbøttene (riktig sortering). 

- Vi rydder etter oss. 

 

 

Oppførsel 

 

- Vi snakker til hverandre på en høflig måte og unngår krenkende ord og 

uttrykk. 

- Vi hilser og viser hverandre respekt. 

- Vi bruker innestemme inne. 

- Vi snakker ikke i munnen på hverandre eller avbryter de som har fått 

ordet. 

- Vi har nulltoleranse for mobbing, også digitalt. 

- Vi hverken slåss eller lekeslåss i skoletiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdisaker/ 

gjenstander 

Digitale verktøy 

- Vi må ta eget ansvar for mobiltelefonen o.l. Skolen har ikke 

erstatningsansvar for mobiltelefon/smartklokke som blir ødelagt, stjålet 

eller borte på skolen 

- Vi bruker ikke mobiltelefon eller smartklokke i skoletiden. Dette gjelder 

også i friminuttene 

- Vi skal slå av mobiltelefonen (o.l.) og den skal ikke være fremme eller 

tilgjengelig til vi skal hjem og er utenfor skolebygget. Skolen 

tilrettelegger for mulighet til å oppbevare mobiltelefonen i 

administrasjonen. Mobiltelefon og smartklokke registreres med en 

navngitt pose, puttes i en klasseboks og leveres til AKS ved skoleslutt 

- Smartklokke må settes i skolemodus frem til vi skal hjem, også under 

AKS-tid. 

 

Leker og private gjenstander:  

- Vi skal ikke ta med leker på skolen.  

 

Sykkel og lignende: 

- Vi skal ikke bruke rulleskøyter, rullesko, skateboard eller lignende som 

fremkomstmiddel til skolen. Kun sykkel og sparkesykkel er tillatt og det 

er foresatte som avgjør om vi kan sykle til skolen eller ikke.  

- Vi skal alltid bruke hjelm når vi sykler eller sparkesykler. 

- Vi skal plassere sykkel og sparkesykkel i sykkelstativene med lås. Skolen 

har ikke erstatningsansvar for sykkel eller sparkesykkel som blir ødelagt 

eller stjålet på skolen. 

 

 

 
Annet  Mat:  

- Skolen oppfordrer alle elever til å ha med sunn matpakke og vann som 

drikke. Se egne retningslinjer for sunt kosthold. 

- Vi spiser ikke godteri og tyggegummi på skolen. 

 

I skolegården:  

- Ballspill skal kun foregå på fotball-/basketbanen, med unntak av stikkball 

på «banen» ved veggen og andre voksenstyrte eller TL-styrte 

ballaktiviteter i skolegården 



- Snøballkasting er kun tillatt på angitte blinker eller ved kortveggen. 

- Ikke lov til å dytte når vi leker/aker på haugen 

- Rumpeakebrett er ikke lov i friminuttene 

- Det er ikke tillatt å bruke paraply i friminuttene  

  

I undervisningstid: 

- Caps/lue/hette og annet yttertøy er ikke tillatt i undervisningstiden inne.  

 

Når skoledagen er over: 

- Elevene skal gå rolig hjem etter skoletid slik at barna på AKS kan få leke 

i fred på skoleplassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hva skjer hvis du bryter regler? 

 
Vi er mange elever og lærere som skal bruke skolen hver eneste dag. For at vi skal kunne trives 

sammen legger vi til rette for at du skal få en god og trygg hverdag i lek og sammen med andre. 

Vi passer på deg og behandler deg med respekt. Vi forventer derfor at du også følger 

regelverket som beskrevet over slik at andre også får en god og trygg hverdag. Derfor skjønner 

du nok også at brudd på skolens samværsregler må medføre reaksjon på en eller annen måte: 

  

 

Hvis du bruker dårlig språk  



Kontaktlæreren vil snakke med deg, og de vil ta kontakt med dine foresatte. 

 

Hvis du kommer for sent til skolen/ inn fra friminuttet 

Hvis du kommer for sent tre ganger i løpet av en måned uten at du har gyldig grunn til det, vil 

læreren snakke med dine foresatte. 

 

Hvis du ikke gjør leksene dine 

Kontaktlæreren vil gi deg beskjed om når og hvordan du skal få gjort ferdig leksene du ikke 

har levert. 

 

Hvis du forlater skolen i skoletiden 

Kontaktlæreren vil snakke med deg og de vil ta kontakt med dine foresatte. 

 

Hvis du bruker mobiltelefon/smartklokke o.l i skoletiden 

Skolen vil ta mobilen o.l. og oppbevare den på kontoret. Vi kontakter dine foresatte slik at de 

kan hente gjenstanden. 

 

Hvis du bruker sykkel/sparkesykkel i skoletiden uten lov 

Inndras sykkelen og foresatte skal kontaktes for å hente sykkelen.  

 

Hvis du ikke bruker hjelm når du sykler 

Vil kontaktlærer kontakte dine foresatte. 

 

Hvis du bruker rullesko, skateboard og lignende 

En voksen ved skolen vil ta disse inn for oppbevaring. Vi kontakter dine foresatte slik at de 

kan komme og hente disse. 

 

Hvis du utøver vold eller truer noen 

Ledelsen på skolen vil ta deg ut av undervisningen og snakke med deg. Dine foresatte blir 

kontaktet. Andre hjelpeinstanser vil kunne bli varslet. 

 

Hvis du ødelegger eller gjør hærverk 

Vi vil gjerne at du sier ifra til en voksen hvis du har ødelagt noe slik at vi kan hjelpe deg med 

å ordne opp. Hvis du gjør hærverk, kan det bli krav om erstatning. 

 

Hvis du kaster snøball på andre elever 

Vil kontaktlærer kontakte dine foresatte. 

 

Hvis du bryter regelen om ballspill i skolegården  

Vil den voksne ved skolen inndra ballen og du får den utlevert etter skoletid. 

 

Hvis du kontinuerlig bryter regel om caps/lue 

Vil capsen/lua bli inndratt og du får den utlevert etter skoletiden.  

 

Hvis du kontinuerlig bryter regel om å forlate skoleplassen når skoledagen er over?  

Må du sitte igjen til AKS sin utetid er over. Kontaktlærer vil informere dine foresatte. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Hvis det du gjør er alvorlige brudd på skolens 
regler? 

 
Hvis du utfører vold mot noen, truer noen, ødelegger noe eller gjør hærverk, kan skolen 

bortvise deg fra undervisningen for enkelte timer eller for resten av dagen  

Gjelder hvis du gjør alvorlige eller gjentatte brudd på reglene. Rektor vedtar å bortvise deg 

etter å ha snakket med lærerne dine. Før skolen bestemmer et vedtak, vurderes det om vi kan 

bruke andre hjelpetiltak eller former for irettesettelse. Foreldrene dine blir varslet før vi 

bortviser deg for resten av dagen (Opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8) 

 

Kreve erstatning for skader/ødeleggelser 

Gjelder hvis du påfører medelever, personalet, skolebygningen, skolen eller AKS sitt inventar 

og materiell skade med vilje. (Skadeserstatningsloven §1-1) 

 

Politianmelde straffbare forhold som 

• Besittelse og/eller bruk av rusmidler, 

farlige gjenstander eller våpen. 

• Grovt hærverk 

• Grov fysisk eller psykisk vold. 

 

• Tyveri 

• Alvorlige brudd på nettverksregler. Hvis 

det er mulig, informerer vi dine foresatte 

før vi politianmelder deg. 

 

 

5. Felles oppfølgingsrutiner for de voksne  
 

Oppstilling og 

henting av barna på 

morgenen og etter 

hver friminutt 

- Lærer er på plass 08:30 og 11:45. Elever stiller opp utenfor 

rommet 

 

(Alle hjelper til, en lærer står ved ytterdøren og slipper inn elever 

puljevis. En annen lærer står ved vindfanget hvor alle tar av seg 

utesko.)  



Overgangssituasjoner 

i basen og 

garderoben 

- Lærer skal være synlig i garderobe på vei inn og ut av friminutt.  

- I overgang til andre spesialrom bør elevene gå i «brannrekke». 

- Kontaktlærer avgjør selv hvordan vi går i basen. Det viktigste er 

at elevene ikke forstyrrer gruppen som er i basen.  

- De som skal på AKS etter skoletid blir sittende på sine plasser. 

 

Aktivitetspauser - Aktivitetspauser er kortvarige aktiviteter i klasserommet som 

kan være med på å gi avbrekk i lange økter.  

- Alle baser gjennomfører dette ca kl 10.00 hver dag. Ca 5-10 

minutter  

- En aktivitetspause gjennomføres etter lunsj på lange dager. 

 

Friminuttene - Alle elever trenger å være ute i friminuttene. Hvis elevene har 

behov for å snakke med en voksen, kan de ta kontakt med 

voksne i gul vest eller gå til miljøverkstedet. 

- Elevene skal holde seg innenfor skolens område i skoletiden. 

 

Turdag/ Uteskole/ 

ekskursjoner 

- Lærer forbereder elevene godt i forkant av en utflukt. 

- Lærer går gjennom regler og rutiner før en turdag. 

- Lærer informerer tydelig om mål og forventninger til riktig 

oppførsel under utflukten. 

 

Når skoledagen er 

over 

- Lærer passer på at elevene går rolig hjem etter skoletid slik at 

barna på AKS kan få leke i fred på skoleplassen.  

 

 

 

 


