
                 

                Karmøy kommune                                  

    Kolnes skole 

 

 
Skrevegen 285,  5541 Kolnes - Telefon Skole/SFO 52 81 23 23 / 52 81 23 20  - E-post: kolnes@karmoy.kommune.no 

 

TRIVSELSREGLER 

 

Vi ønsker at Kolnes skole skal være en trivelig arbeidsplass for alle.  Her skal alle ha det godt 

og kjenne seg trygge. Som elev har du mange rettigheter, men du har også ansvar for noe. 

 
DU HAR BLANT ANNET RETT PÅ 

 at alle er høflige og greie mot deg 

 at ingen erter deg 

 at sykkelen, yttertøyet, ranselen, elevarbeid eller andre saker får være i fred 

 at det er nødvendig ro og orden i timene 

 å fremme forslag til forandring av trivselsreglene gjennom elevråd 

  

DU HAR BLANT ANNET ANSVAR FOR: 

 deg selv 

 å være høflig og grei mot andre 

 å være med på å ta vare på skolens eiendom og utstyr 

 å erstatte ting du ødelegger med vilje eller slurver bort 

 å være med og holde det fint i og utenfor skolebygningene 

 å holde deg på de tillatte plassene innenfor skolens område i skoletiden 

 at når mobilen er med på skolen, skal den ligge avslått i ranselen 

 at du leier sykkelen i skolegården og setter den på anvist plass 

 at du alltid bruker hjelm når du sykler 

 at du passer på de oppsatte tider 

 at du ferdes på en slik måte at du ikke er til fare for andre eller deg selv 

 at du ikke bruker sms/e-post eller andre digitale systemer til mobbing av andre 

 

TILTAK SOM KAN BRUKES DERSOM DU BRYTER REGLENE: 

 se forskrift om ordensreglement for Kolnes skole 

 beslaglagte gjenstander kan hentes hos rektor 

 

DE FORESATTE HAR ANSVAR FOR: 

 å sende skriftlig melding etter fravær 

 at skolen får melding dersom fraværet går utover 3 dager 

 signert søknad til klassestyrer for fri inntil 2 dager. Skrive i Vigilo 

 signert søknad til rektor for fri 3-10 dager. Skrive på eget ark 

 

 

 

For å skape et godt fellesskap på skolen, er vi avhengig av godt samarbeid og at du tar ansvar! 


