
Regelhefte for Korsvoll skole 

 
 

Vi viser hverandre respekt  

Vi gir hverandre arbeidsro 

Vi tar vare på skolen vår 



Korsvoll skoles definisjon av mobbing:  

 

 

 

Når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid, sier eller gjør vonde og 

ubehagelige ting mot en annen. 

 

 

 

 



Opplæringsloven, Læringsplakaten og Olweus-

programmet  

 Vi er bundet av opplæringsloven § 9a og Læringsplakaten for et 

trygt og godt læringsmiljø 

 Korsvoll skole har Olweusprogrammet som sitt program for å 

forebygge og hindre mobbing og krenkelser. Gjennom programmet 

arbeider en for å redusere mobbing og antisosial atferd. 

Programmet er utviklet av Dan Olweus, forsker ved Universitetet i 

Bergen.  

 Alle klasser har 7 Olweusregler. Disse tas opp på faste Olweusmøter 

elevene har i klassene hver 14. dag. 

 



Olweusregler på Korsvoll skole:  
• Regel 1: Vi skal ikke mobbe andre  

• Regel 2: Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet  

• Regel 3: Vi skal være sammen med elever som lett blir alene  

• Regel 4: Hvis vi vet at noen ikke har det bra eller blir mobbet skal vi 

fortelle det til en voksen  

• Regel 5: Vi skal ha arbeidsro i timene 

• Regel 6: Vi skal være høflige mot og snakke pent om og til hverandre  

• Regel 7: Vi skal holde avtaler  

• Klassene har i tillegg egne klasseregler de utarbeider selv 



Forventninger til alle på Korsvoll skole  

 

Resten av regelheftet er mer konkret på hva vi forventer av 

en elev på Korsvoll skole innenfor det vi mener er viktige 

arenaer i elevens hverdag.  

 

 

 

 

 

 



Inne i gangene forventer vi at du: 
• Går i gangen  

• Går til høyre i trappene  

• Snakker med rolig stemme  

• Går rolig inn og ut av klasserommet  

• Oppholder deg ute til skolen begynner, og det ringer inn i friminuttene  

• Henger tøyet raskt og pent på plassen din  

• Setter utesko på skohyllen, og har innesko på  

• Du respekterer at sparkesykler, ski og lignende ikke kan oppbevares i 

skolebygningen 



På WC forventer vi at du: 

 
 Går i friminuttene så langt det lar seg gjøre 

 Oppholder deg bare ved behov 

 Kaster dopapir i doen og tørkepapir i søppel 

 Vasker hendene når du er ferdig 

 

 

 



I klasserommet og i spesialrom forventer vi at du: 

Kommer presis til timen  

• Vet at timen starter i det du går over dørterskelen, og går rolig til plassen din  

• Går rolig i rommet  

• Rekker opp hånden hvis du ønsker å si noe  

• Bidrar til god arbeidsro  

• Har det ryddig på pulten, i hyllen og i sekken  

• Har med skolesaker du trenger i undervisningen  

• Tar godt vare på bøker og utstyr  

• Respekterer andres eiendeler  

• Viser respekt når andre snakker, og for andres meninger  

• Reiser deg og står ved pulten når det banker på døren  

• Følger reglene for spesialrom, rydder og legger ting på rett plass før du forlater rommet. 

 



På skolens uteområde forventer vi at du: 

• Respekterer og lytter til det de inspiserende voksne sier, også dersom 

en aktivitet stoppes  

• Holder deg innenfor skolens oppmerkede område. Det vil også si at 

du ikke tar deg opp på taket(baller hentes ned hver fredag)  

• Sier fra til en voksen dersom noen skader seg eller ikke har det bra  

• Benytter den inngangen til klasserommet som faller naturlig  

• Venter med å sykle eller bruke andre rullende framkomstmidler i 

skolegården mellom 08.00-17.00 

 

 

 



Noen regler for lek  
• All lek skal være vennlig og inkluderende  

• Ballregler: Jeg kan spille ball på ballveggene, ballbanene og der det   

ellers ikke forstyrrer annen aktivitet Jeg spiller ikke ball ved 

inngangspartiene  

• Snøballkasting: Jeg kaster bare snøball på oppsatte blinker og vegger 

det er tillatt å kaste på  

• Fugleredehuska: Jeg passer på at der er maks 5 elever i huska 

samtidig 

 

 



Mobiltelefon  

 

Korsvoll skole er en mobilfri skole 

 • Mobiltelefonen skal ligge i sekken, avslått eller på lydløs/flymodus, 

gjennom hele skoledagen og så lenge du er på Aktivitetsskolen  

 

• Dersom regelen brytes kan en voksen ta vare på telefonen gjennom 

resten av dagen, og eleven får den tilbake før han/hun går hjem 

 



Skolens IKT-utstyr  

• Vi behandler IKT-utstyret på skolen pent  

• IKT-utstyret som brukes i skoletiden skal bare brukes til 

skolerelaterte oppgaver  

• Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje 

etter avtale med skolen  

• Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og kun 

anvendes av eleven som eier dem  

• Skolen følger Redd Barnas, til enhver tid gjeldende 

nettvettsregler 



Redd Barnas nettvettsregler:  
• Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing  

• Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder  

• Spør om lov før du legger ut bilder av andre og oppgir andres MSN adresse  

• Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat  

• Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver  

• Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et 

offentlig sted  

• Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de 

som har ansvaret for nettstedet  

• Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Meld til politiet på 

www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på 

nett. 

 


