
 

 

Vinter, snø og is er gøy på Brattås!  

Endelig er vinteren her, og det er duket for mye variert 
aktivitet i skolegården. Det betyr at vi må minne om noen 
regler, slik at alle får oppleve gleden av snø og lek i trygge 
rammer. Noe er jo også litt annerledes enn tidligere. 

Husk godt med varme klær og skift! 

Snøballkasting  

Snøballkasting foregår kun mot ballveggen. 
Snøballkasting skal være en morsom aktivitet, og ikke noe 
som skaper frykt, eller usikkerhet i elevgruppa. Ved 
uønsket adferd mot andre, vil hjemmet bli kontaktet, på 
lik linje med resten av året.  

Aking  

Aking er tillat innenfor egen sone sammen med sin 
kohort. 

Elevene kan benytte egne rompeakebrett, og ha med 
myke sklimatter i friminuttene om man ønsker det. 
Snowracere og større akebrett er ikke tillatt. 

Alt som tas ut av skolens utstyr, må tas inn av den voksne 
som tar det ut. Elevene rydder det de har tatt i bruk, etter 
avtale med en voksen. 

Kongen på haugen 

Vi ønsker at alle skal oppleve at lek med snø er positivt, 
og trygt. Dytting, dynking og lek som innebærer plaging 
med snø, tillates ikke.  



 

2 

Skøyter 

 

Vi er så heldige at vi får hjelp av utedrift til å lage skøyteis 
i skolegården! 

Det betyr at elevene som ønsker det, kan gå på skøyter i 
friminuttene under følgende forutsetninger: 

- Hjelm benyttes 
- Skøyer er på når man ferdes på isen.  
- Skøytene tas på utendørs. Det er viktig at man 

hjemme trener på å ta på skøytene selv. Det er 
behov for at de voksne som har inspeksjon er 
fleksible og tilstede på de ulike områdene. 

- Elevene skifter slik at de kommer tidsnok inn 
til timen etter friminuttene.  

 

Ski og snowboard  

Ski og snowboard er tillat på merkede områder. 

Det er viktig å huske på at ski, staver og diverse utstyr 
ikke kan tas med inn på skolen, men skal plasseres på 
egnet sted langs skolens yttervegger, i tilknytning til egen 
base. Lærerne går igjennom dette med elevene. 

Utstyr som tas med til skolen, tas med på eget ansvar. 
Viktig at dette merkes tydelig med elevens navn. Utstyr 
som ikke blir tatt med hjem, blir stående ute. Utstyr som 
ikke brukes i henhold til reglene, eller på en måte som er 
til fare for andre vil kunne bli inndratt for resten av 
dagen.  


