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Klasserom og korridorer: 

• Du skal være ute til det ringer før skolestart (7.trinn har egen avtale) 
• Du skal være ute når det er friminutt. 
• Yttertøy skal henges i garderoben og du skal bruke innesko inne. 
• Når du beveger deg i klasserom eller korridor skal du gå. 

 
Friminutt og skoleveien: 

• Skolen oppfordrer de som ikke har sykkelkort til å sykle i følge med en voksen.  
• Skolen oppfordrer alle som sykler, skater eller bruker sparkesykkel til å bruke 

sykkelhjelm. 
• Syklene skal settes i sykkelstativene. 
• Du kan ikke sykle, skate eller bruke akebrett på skolens område. 

Rompeakebrett er lov å bruke i den minste akebakken ved idrettsbanen. 
• Du kan sparke fotball på idrettsbanen, men ikke ellers. (se egen oversikt med 

fordeling og regler).  
• Når det er vinter og snø har 7. trinn fortrinnsrett på å spille fotball. 
• Slåball er tillatt når en voksen leder spillet. 
• Det er ikke lov å lekesloss, eller leke voldsom lek som f. eks Kongen på 

haugen. 
• Skal du ha leker med deg på skolen må det være uteleker. Ikke dukker, 

bamser, fotballkort ol. 
• Det er lov å kaste ball på ballvegg. 
• Ønsker du å bruke skøytebanen må du ha på skøyter og hjelm. 
• Husk kalosjer hvis du må gå med skøytene inne. 
• Du kan kaste snøball på oppsatte blinker, men ikke ellers. 
• Område sør (bak D-blokken) er forbeholdt 5.-7. trinn i skoletiden. 
• Du må holde deg innenfor skolegrensen i skoletiden. 

 
Elektronisk utstyr 

• Mobiltelefoner som er med på skolen skal ligge avslått i sekken. 
• Annet elektronisk utstyr skal ikke tas med på skolen.   

  

  

 

Vi på Tonsenhagen skole ønsker at alle skal ha det trygt og godt på 
skolen. Det er derfor nødvendig med noen felles regler. 

 

OG HUSK: 
Det er alles ansvar at alle barn og voksne trives på skolen vår! 

Alle er forskjellige og skal respekteres for det! 
Alle trenger noen å være sammen med, så la andre få være med og leke! 

De voksne er der for å hjelpe deg! 
Vi løser konflikter ved å snakke sammen! 

Det er alles ansvar å rydde etter seg, slik at det blir trivelig rundt oss. 
Si positive ting til hverandre, oppmuntre og vis omsorg. 

Si HEI!  


