SAMVÆRS– OG TRIVSELSRUTINER TÅRNÅSEN SKOLE
Det gjøres oppmerksom på at de kommunale ordensreglene for Oppegård kommune
gjelder uavkortet. Samværs- og trivselsrutiner beskriver forhold spesielt for Tårnåsen
skole.
Rutinene gjelder i skolens åpningstid kl. 07.30 – 17.00 og på arrangementer i skolens regi. På
Tårnåsen skole arbeider vi aktivt for å fremme et positivt elev- og læringssyn.
De voksne skal være tydelige forbilder som veileder elevene i både faglig og sosial utvikling.
Skolens visjon ligger til grunn.

Skolens visjon:
- Skolen i skogen.
- Inspirerende miljø for læring.
- Grunnlag for personlig vekst og utvikling

VI TAR HENSYN OG VISER RESPEKT
Alle har ansvar for at skolen vår er et godt sted å være for alle. Det betyr at:
-

Vi snakker til andre på en hyggelig måte.
Vi tar hensyn og viser hverandre respekt.
Vi lytter til andres meninger.
Vi inkluderer andre i lek og aktiviteter.
Vi følger de avtaler vi er blitt enige om.
På Tårnåsen skole jobber vi, både barn og voksne, for at ingen skal bli plaget eller
mobbet.
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TRYGG SKOLE OG SFO

-

På Tårnåsen skole ønsker vi at det skal være trygt å være. Vi har derfor blitt
enige om disse reglene:
Vi er innenfor skolens område i hele skoletiden hvis ikke annet er avtalt med en
voksen.
Elevene skal være ute i friminuttet. Ved behov gjøres unntak fra regelen.
Skolegården er sykkelfritt område. Sykler og sparkesykler låses i sykkelstativ.
Vi bruker hjelm på sykkelturer i skolens regi.
Vi tar av oss utesko og uteklær i gangen.
Vi holder det rent og ryddig i garderobe, gangareal og oppholdsrom.

LÆRING
Vi må gi oss selv og de andre elevene i klassen gode muligheter til å lære.
Det betyr at:
-

Vi kommer tidsnok til timen.
Vi er klare for læring. Det betyr at vi har spist frokost og har med oss mat. Vi har
med bøker og skrivesaker og leksene er gjort.
Vi bidrar alle til at det er en god arbeidsro i klasserommet.
Mobiltelefoner skal være skrudd av og ute av syne i skoletiden. Eventuell bruk
avtales med en av skolens ansatte. Dette gjelder også smartklokker.
Vi bidrar alle til at det er trygt å snakke høyt. Det er ikke farlig å gjøre feil.
Vi kler oss etter aktiviteter og vær.

HUSK PÅ!
- I bekken bor det frosker og andre dyr. De kan vi se på fra kanten. Vannet er kun
for dyr og planter.
- På skøytebanen har vi hjelm på hodet og skøyter på beina. Har vi ikke det, går vi
rundt skøytebanen. Køller og puck brukes kun etter avtale med lærer.
- Snøballer kan vi bare kaste mot blinker skolen har satt opp.
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