
 

Trivselregler 

Vi vill att vår skola ska vara en plats där alla är trygga och trivs, har lust att lära, känner 

arbetsglädje och utvecklas. 

TRIVSELREGLER ÅK F-6 

 Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. 

 Vi är artiga och vänliga mot varandra. 

 Vi uttrycker oss alltid trevligt och vårdat. 

 Vi respekterar de vuxna och följer deras beslut. 

 Vi är rädda om vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö. 

Därför gör vi också så här:  

 Vi kommer till skolan varje dag och är i tid till våra lektioner. 

 Vi lämnar våra mobiler till läraren när vi kommer på morgonen. 

 Vi tänker på arbetsron genom att inte störa med prat under lektionerna. 

 Vi låter bli att ägna oss åt störande aktiviteter  i korridorerna. 

 Vi låter bli att slåss eller säga kränkande saker  till någon. 

 Vi tar av oss våra ytterkläder, mössor och  uteskor när vi är inomhus. 

 Vi avstår från godis, läsk och tuggummi under skoltid. 

Konsekvenser i stegvis ordning om trivselreglerna inte följs:  

1. Tillsägelse 

2. Utvisning från påbörjad lektion 

3. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd 

4. Kvarsittning 

5. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal 

6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen 

Skadegörelse på skolan samt ovarsamhet och slarv med skolans material ska ersättas. 



TRIVSELREGLER ÅK 7-9 

 Kom till skolan varje dag och var i tid till Dina lektioner. 

 Din mobil ska vara avstängd och undanstoppad innan Du går in till lektionen och får inte tas 

fram förrän lektionen är slut och Du har lämnat lektionssalen. 

 Tänk på att inte använda Din mobil på ett olämpligt sätt, t.ex. genom att fotografera andra utan 

medgivande eller skicka olämpliga SMS. 

 Stör inte med prat under lektionerna. 

 Om Du stannar inomhus under förmiddagsrasten och lunchen ska Du uppträda på ett sådant 

sätt att det är tyst och lugnt i korridorerna. Det gäller även när Du förflyttar Dig mellan olika 

lokaler i skolan. 

 Du ansvarar själv för de saker Du tar med Dig till skolan. Skolan ersätter inte förlorade ägodelar. 

 Ta av Dig Dina ytterkläder, mössor och uteskor när Du är inomhus. 

 Det är inte tillåtet med godis, läsk och tuggummi i skolan. 

 Det är inte tillåtet att röka inom skolans område. 

 Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. 

 Var artig och vänlig mot andra och uttryck Dig alltid på ett trevligt och vårdat sätt. 

 Låt bli att slåss eller säga kränkande saker till någon. 

 Var rädd om vår skola och hjälp till att bevara dess fina miljö. 

 Respektera de vuxna och följ deras beslut. 

Vi vill ha en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för alla på skolan. Därför har vi tydliga konsekvenser 

för de elever som inte följer reglerna. Om en elev inte följer trivselreglerna sker följande i stegvis 

ordning beroende på förseelsens allvar och frekvens: 

1. Tillsägelse. 

2. Utvisning från påbörjad lektion. 

3. Samtal mellan eleven och en vuxen på skolan för beslut om lämplig åtgärd. 

4. Kvarsittning. 

5. Samtal mellan föräldrar, elev och skolpersonal. 

6. Samtal mellan föräldrar, elev och skolledningen. 

7. Skriftlig varning med ev. ytterligare åtgärder enl. Skollagen 5 kap. 

 

 

 

  



Mobiltelefoner är fantastiska hjälpmedel i vardagen men kan också användas på ett olämpligt sätt. 

För den som bryter mot skolans regler för mobiler under lektionstid eller använder sin mobil på ett 

olämpligt sätt finns följande konsekvenser: 

1. Läraren omhändertar elevens mobiltelefon och den lämnas tillbaka efter avslutad lektion 

alternativt senast efter skoldagens slut. 

2. Vid upprepad förseelse blir konsekvensen att eleven under en tidsperiod (normalt en vecka i 

taget) måste lämna in sin mobiltelefon varje dag till expeditionen på morgonen och får hämta ut 

den först efter skoldagens slut. 

3. Som en yttersta konsekvens omhändertar skolan mobiltelefonen i upp till fyra dagar. 

  

Skadegörelse på skolan samt ovarsamhet och slarv med skolans materiel ska ersättas. 

  

 


