
 

Regler för trivsel, ordning och säkerhet 

 
Trivselreglerna ska bidra till trivsel och trygghet på vår skola 
och skapa förutsättningar för studiero, för ett givande arbete 
och goda kunskaper. Vi eftersträvar ett gemensamt ansvar för 
vår arbetsmiljö på skolan med respekt och hänsyn till 
varandra. 

KLASS F- 4 korridoren 
• Visa hänsyn och ett trevligt bemötande till alla kamrater och vuxna på skolan samt 

använd ett vårdat språk. 

• I korridorer och matsal går vi, inget spring i skolan. 

• I korridorer använder vi normal samtalston. 

• Uppträd på ett sådant sätt att du inte skadar eller förstör skolans eller andras 
egendom.  

• Håll rent och snyggt omkring dig. Städa efter dig och gärna efter andra.  

• Häng av dig ytterkläder (jacka, mössa, keps etc) och skor före lektionen.  

• Avlägsna dig inte från skolområdet utan lov.  

• Godis, läskedrycker/energidrycker och tuggummi är inte tillåtna.  

• Vid behov kan telefonen på fritidshemmet användas. Samtalen betalas kontant. 

• Bollspel är utomhusaktivitet. 

• Rollerblades, skateboards, sparkcyklar, kickbikes el dyl är inte tillåtna på 
skolgården. 

• Parkera cyklar på anvisad plats.  

• Hjälm är obligatorisk vid cykling, skridskoåkning och andra fartfyllda aktiviteter 
under skoltid.  

• Farliga och otillåtna föremål beslagtas och kan hämtas av vårdnadshavaren på 
expeditionen. 

• Snöbollskastning är tillåten vid fotbollsplanen.  

• Fotbollsspel vid fotbollsplanen. 

• Se separat dokument för regler om mobiltelefoni i grundskolan. 



KLASS 5 - 8 korridoren 

• Visa hänsyn och ett trevligt bemötande till alla kamrater och vuxna på skolan samt 
använd ett vårdat språk.  

• I korridorer och matsal tar vi det lugnt så att man undviker krockar. 

• I korridorer använder vi normal samtalston.  

• Uppträd på ett sådant sätt att du inte skadar eller förstör skolans eller andras 
egendom.  

• Håll rent och snyggt omkring dig. Städa efter dig och gärna efter andra.  

• Kom i tid till lektionerna.  
• Avlägsna dig inte från skolområdet utan lov. 

• Nolltolerans mot snacks/godis, läsk/energidrycker och tuggummi. 

• Bollspel är utomhusaktivitet. 

• Rollerblades, skateboards, sparkcyklar, kickbikes el dyl är inte tillåtna på 
skolgården. 

• Parkera cyklar på anvisad plats.  

• Hjälm är obligatorisk vid cykling, skridskoåkning och andra fartfyllda aktiviteter 
under skoltid.  

• Farliga och otillåtna föremål beslagtas och kan hämtas av vårdnadshavaren på 
expeditionen.  

• Snöbollskastning är tillåten vid fotbollsplanen. 

• Fotbollsspel vid fotbollsplanen.  

• Branddörren får användas endast i nödfall. 

• Se separat dokument för regler om mobiltelefoni i grundskolan. 

OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS SKER FÖLJANDE 

1. Tillrättavisning 
2. Skolan kontaktar föräldrarna.  
3. Skolan har ett möte med elev och föräldrar, där vid behov elevhälsan deltar.  



KLASS 9-12 korridoren 
Visa respekt och hänsyn och tänk på att ni är förebilder för de yngre genom att föregå med 
gott exempel och följa gällande ordningsregler. 
Använd raster till rekreation och social samvaro; undvik i möjligaste mån datorspel och 
filmer på rasten. Det är allas ansvar att skapa gemenskap eller lugn och ro för dem som 
behöver det. Se separat dokument för regler om mobiltelefoni för klass 9-12. 

Sjukanmälan/Sjukintyg 
Sjukanmälan ska göras varje dag då eleven är sjuk via School Soft, alt. ring till kansliet 
0480-47 96 50 (val 5). För elever som äter specialkost måste avanmälan ske senast 
klockan 8:30 till kansliet, så att vi kan avboka dagens mat. Det går alltid bra att lämna 
sjukanmälan på telefonsvararen. Observera att ett sjukintyg ska lämnas till skolan, om 
eleven är hemma längre än 5 skoldagar i sträck! 
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