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Värdegrund och trivselregler
På vår skola vill vi att alla:
 Använder ett vårdat språk, tar hand om och lyssnar på varandra och har roligt ihop.
 Behandlar andra så som man själv vill bli behandlad.
 Visar varandra hänsyn.
 Är rädda om våra lokaler, skolans material och om sina egna och andras saker.
Trivselregler
 Vi accepterar inga fysiska, psykiska eller verbala kränkningar.
 Vi slänger allt skräp i papperskorgarna och håller vår skola ren från klotter.
 Vi har nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Energidrycker och elcigaretter ska vi
inte ha på skolan.
 Vi kastar inte snöboll eller vatten på skolområdet.
Vid lektionspass och undervisningstid
 Kommer vi i tid och har med oss rätt material.
 Lämnar vi telefon på avsedd plats vid lektionsstart. På mellanstadiet samlas telefonerna in
för hela skoldagen. För högstadieelever är det bäst och säkrast är att låsa in sin telefon i
sitt skåp under lektionstid.
 Sitter vi på bestämda platser i klassrummet.
 Använder vi iPaden till undervisning och till skoluppgifter. Mobiltelefon används inte till
skoluppgifter på skoltid. Alternativ till iPad är penna och papper.
 När lektionen är slut ställer vi i ordning stolar, bänkar och plockar upp skräp innan vi
lämnar salen.
 Vi pratar alltid med läraren om vi måste lämna salen.
Undervisande lärare
 Rapporterar frånvaro när lektionen börjar (sen ankomst för den som kommer försent).
 Rapporterar frånvaro del av lektion om elev lämnar lektionen utan överenskommelse.
 Påminner om vad iPaden är till för om den används till annat t.ex. film, chatt, sociala
medier mm. Vid upprepad påminnelse får läraren ta iPaden eller följa med eleven för att
lämna in iPaden till expeditionen. Hämtas efter överenskommen tid.
Vi har nolltolerans mot kränkningar!
Alla konflikter och kränkningar där annan elev utsätts rapporteras till rektor och utreds genom
samtal med berörda elever. Kontakt tas med vårdnadshavare. Vid behov görs en fortsatt
utredning genom samtal med rektor/biträdande rektor eller person från elevhälsan. När
utredning visar att en kränkning skett anmäls detta även till verksamhetschef.

