
 

 

 

 

 

 

ORDEN  
OG  

OPPFØRSEL 
 
Den aller viktigste regelen er at elevene oppfører seg høflig mot andre, viser vanlig god folkeskikk og bidrar 

til et godt skolemiljø på Lilleborg 
 

                 OLWEUS-REGLENE 

• Vi skal ikke mobbe eller krenke andre. 

• Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir krenket. 

• Vi skal være sammen med elever som lett blir alene. 

• Hvis vi vet at noen blir krenket skal vi fortelle det til noen voksne på skolen eller hjemme. 
 

ORDEN OG OPPFØRSEL 

• Elevene møter presis. 

• Elevene tar vare på skolen, egne og andres eiendeler. 

• Elevene retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte. 

• Elevene bruker et hyggelig språk, også på nett. 
 

REGLER INNE 

• Når det ringer, møter læreren klassen på plassen i skolegården. Alle går rolig på høyre side opp 
trappen. 

• Elevene er forberedt til undervisningen og har med nødvendig utstyr. 

• Elevene gjør arbeid til rett tid og overholder frister. 

• Elevene har bare med godteri, brus, leker mv. når det er avtalt med lærer. 

• Elevene viser nettvett ved bruk av PC.  

• Mobiltelefoner og mobilklokker skal være avslått i sekken hele skoledagen.  
 

REGLER UTE 

• Elevene har ikke lov til å forlate skolens område.  

• Ballspill f.eks enspretten spilles i sikker avstand fra trapper, dører og vinduer.  

• Fotball spiller vi på fotballbanen og på enden av hovedbygningen ved jentedoen. 

• Klatring i trær er lov i Lillegården. Snøballkasting er lov på blink. Små uteleker som ball, 
hoppetau, rumpeakebrett, stumpeski o.l. er lov å bruke i skoletiden innenfor skolens område.  

• "Kongen på haugen" og lekeslåssing er ikke lov 

• Sparkesykkel, skateboard, rullesko, rattkjelke o.l. skal ikke brukes i skoletiden innenfor skolens 
område. Sparkesykler kan låses ute ved sykkelstativet. Klassen kan også gjøre avtale med lærer 
om "parkeringsplass" for klassen. 
 

REAKSJONER 
• Tilsnakk fra voksen 

• Sitte på kontoret i friminuttet  

• Lærer tar vare på mobiltelefon eller mobilklokke  eller annen gjenstand som har virket 
forstyrrende på undervisningen. 

• Eleven fotfølges og følges opp av en voksen hele eller deler av dagen. 

• Elevens lærer har samtaler med foresatte over telefon eller i møte. 

• Elev må møte før skoletid og/eller være igjen etter undervisningstid for å forhindre 
krenkelse/mobbing av medelev på skolevei. 

• Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte. 
• Bortvisning resten av dagen.   
• Erstatning etter skadeverk.          
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