
Hovedregler for Brattås skole 

Områder Regler 

Når vi er sammen 

 
 
 
 

o Vi tar vare på hverandre og er vennlige mot hverandre. 
o Vi snakker hyggelig til hverandre, både til voksne og til barn.  
o Vi bruker innestemme og går rolig når vi er inne. 
o Vi holder hendene og føttene våre for oss selv. 
o Vi respekterer «stopp-regelen». 
o Vi tar vare på skolens utstyr og setter ting tilbake der det hører til. 

Garderoben 

 

o Vi holder orden på plassen vår. 
o Vi lar andres ting være i fred. 
o Vi bruker innesko 
o Vi sjekker gjenglemt tøy siste fredagen i hver måned. 

Fellessamling 

 

o Vi er et godt publikum som viser respekt og anerkjenner hverandre 
o Vi sitter rolig på klassens område. 
o Vi er stille mellom innslagene. 
o Vi går rolig og stille til og fra fellessamling.  

Skoleveien 

 

o Vi følger trafikkreglene. 
o Vi sykler / sparkesykler ikke mellom bilene på parkeringsplassen. 
o Vi bruker hjelm både på sykkel og sparkesykkel. 
o Vi bruker ikke EL-sparkesykkel eller andre el-fremkomstmidler i 

skolegården. De står parkert ved sykkelstativene på eget ansvar. 
o Sparkesykler parkeres utenfor trinnets inngang, kan ikke tas med inn. 
o Vi bruker gang- og sykkelvei, og triller sykkelen mellom hvite streker. 
o Vi står rolig på vår plass i busskøen med busskortet klart 
o Vi er rolige i bussen og bruker belte. 

 

Friminutt 
 

 
 
 

o Sparkesykler brukes kun i Pumptrack-området med hjelm. Eleven kan 
sparkesykle langs 60-meteren og i ytterkant av håndball/fotballbanen 
for å komme dit.  

o Vi viser respekt for andres eiendeler, og lar de være i fred. 
o Eiendeler som tas med på skolen, tas med på eget ansvar. 
o Vi anbefaler at leker ikke tas med på skolen, og oppfordrer til at barna 

benytter seg av lekeutstyret vi har på skolen/ SFO. 
 

Mobiltelefoner og 
smartklokker 
 

o Vi lar mobilen ligge avslått i sekken i skoletiden. 
o Vi lar smartklokker ligge avslått i sekken. 
o Vi kan kun bruke mobilen etter avtale med en voksen.  

 

Undervisningsrom 

 

o Vi møter presis, forberedt, og har med nødvendig utstyr. 
o Vi hører etter, og følger de voksnes beskjeder.  
o Vi arbeider rolig uten å forstyrre andre. 
o Vi sitter ved plassen vår når vi spiser. 
o Vi rekker opp hånden hvis vi trenger hjelp eller skal si noe. 



o Vi rydder pulten fri for ting når andre kan bruke rommet.  
o Smartboard brukes kun med / av voksne. 
o Vi anbefaler at man ikke bruker caps / hette inne. 

Gang- og fellesrom 

 

o Vi benytter oss av vår egen baseinngang når vi kommer inn på skolen, 
og når vi går ut.  

o Vi er ute i friminuttene, med mindre noe annet er avtalt. 
o Gang og fellesrom er stillesoner. 
o Vi bruker heisen kun med en voksen, eller etter avtale med voksen. 
o Vi respekterer andre som jobber. 

 


