Regler for IFO
-

Vi vet at fløyta betyr at vi skal samles eller det skal gis en beskjed
Når vi er samlet skal vi være stille og oppføre oss fint mot hverandre
Vi er stille når de voksne snakker.
Vi oppfører oss fint mot hverandre når vi er i gangen, garderoben og i
hallen/ute.
Vi sitter pent ved bordet når vi spiser og har innestemme når vi prater med de
vi sitter på bord sammen med/ved siden av.
Vi oppfører oss mot andre som vi vil at de skal oppføre seg mot oss

Brudd på reglene vil, etter at tilsnakk er gitt, kunne føre til at barna blir tatt bort fra
bordet/ut fra situasjonen.
Alle barna får utlevert hver sin bag som kan stå i hallen fra mandag-fredag. Der har
de mulighet til å ha alle sakene sine, så slipper de å glemme og ta med seg fra dag til
dag. De som har garderobeplass i dommergarderoben eller garderobe 1, 2 og 3
setter bagen i dusjen i garderobe 4 når dagen er slutt.
Vi deler ut låneflasker til de barna som har glemt flaske. De barna som har glemt
klær kan låne fra glemmekassa/av hverandre. Dersom det ikke går får de ikke delta i
aktiviteter den dagen.
Barn som har glemt sko (og som ikke vi har lånesko til) får ikke delta i aktiviteter den
dagen.
Barn som ikke deltar i aktiviteter pga glemming kan få sitte på pokalrommet å gjør
lekser/lese bok, men dette vil skje uten tilsyn. Dersom det blir bråk her vil barna
måtte sitte å se på ute i hallen.
Mobbing og fysisk utagering (slag, spark etc) har vi nulltoleranse for. Skjer dette fører
det automatisk til telefon hjem.

Kontaktinfo:
Tlf TeamLeder Susanne Marcussen: 975 47 974

IFO tlf: 46 63 45 99

Mail: susanne.marcussen@glassverketif.no

IFO: ifo@glassverketif.no

