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REGLER OG RUTINER VED 
FORSET SKOLE 

Vedtatt av  
Elevrådet 
FAU 
Personalet 

 
 

Åpningstider: 
 
SFO: 07.00 - 16.30 
Skolen er åpen fra 08.10 

http://www.gausdal.kommune.no/
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Visjon 
Ved Forset skole viser vi omsorg, respekt og ansvar for hverandre 
og skolens eiendom. Vi skal ha en skole uten mobbing, og vi følger 
skolereglene mot mobbing.  
 

I læringsøktene gir vi hverandre mulighet til å lære best mulig 
gjennom 
o god arbeidsro. 
o å bruke innestemme. 
o å lytte til den som har ordet uten å avbryte. 
o å hjelpe hverandre. 
o å gi hverandre positive tilbakemeldinger. 

 

I gangen  
o holder vi orden på klær og sko.  
o går vi rolig dit vi skal. 
o bruker vi innestemme. 
o snakker vi hyggelig til hverandre. 
o lar vi andre sine ting være i fred. 

 

Ute i friminuttene 
o viser vi omsorg for andre og er inkluderende. 
o snakker vi hyggelig til og om hverandre. 
o følger vi regler i leik og ballspill. 
o følger vi stoppregelen. 
o legger vi lånt utstyr tilbake på plass. 
o sier vi ifra til voksne når noen trenger hjelp, eller når noe er 

farlig. 

 
 

 
 
 

Skolens antimobberegler: 

 Vi skal ikke mobbe andre. 

 Vi skal hjelpe elever som blir mobbet. 

 Vi skal være sammen med elever som lett blir alene. 

 Hvis vi ser at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer 
(eller en annen voksen ved skolen) og de hjemme. 
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Hvis jeg bryter skolereglene kan konsekvensene bli; 
o Tilsnakk fra en voksen. 
o At hjemmet får beskjed skriftlig eller muntlig. 
o At jeg må være inne i friminuttene. 
o At jeg må ha undervisning et annet sted enn i klassen for en stund. 
o Bortvisning fra gruppen resten av timen eller dagen etter rektors 

avgjørelse. 
o Beslag av farlig gjenstand. 
o At de foresatte må erstatte det som er ødelagt med inntil kroner 

5000,-(jmf. Skadeerstatningslovens § 1-2) 

 
Stoppregelen 

 STOPP- regelen må overholdes: Når du føler deg truet, vis 
håndflata og si STOPP – da har de andre plikt til å stoppe.  

 Det er ikke lov å tulle med denne regelen!                                               

Ellers minner vi om at: 
o Det er viktig at alle elever møter mette og uthvilte på skolen! 
o Elever i 5.-7. klasse kan bruke sykkel på anviste områder i 

skolegården.  Alle må bruke hjelm! 
o Alle elever kan bruke sparkesykkel, rullebrett og rulleskøyter på 

anviste områder i skolegården. Alle må bruke hjelm!  
o Elever kan ha med ski uten stålkanter, spark og skøyter.  

Alle som står på skøyter må bruke hjelm! 
o Mobiltelefon og nettbrett ligger avslått i sekken. 
o Skolens telefon benyttes ved sykdom og spesielle anledninger. 

Avtaler gjøres privat. 
o Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende 

respekt og hensyn. 
o Godteri/tyggegummi ikke tas med på skolen. 
o Alle leker og lignende legges igjen hjemme. Om en elev skal bort 

etter skolen og derfor må ha med slike ting, skal skolen ha beskjed fra 
foresatte. Disse tingene skal da ikke benyttes/tas frem i skoletiden. 

o Julegaver gis utenom skoletiden. 
o Bursdagsinvitasjoner gis til hele klassen eller jente/guttegruppa. 
o Forventa oppførsel og atferd på en buss er:  

-vente rolig til bussen står stille 
-gå rolig om bord  
-sette seg rolig ned på ett sete og ta på setebelte 
-sitte på plassen til eleven skal gå av 

o Både voksne og barn må ta nettvett på alvor – besøk nettvett.no 


