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För att göra tiden på vår skola trevlig för alla och ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå bästa möjliga 

resultat, har personalen tillsammans med eleverna skapat dessa värdegrunds och trivselregler. 
 

 

På vår skola vill vi att alla: 

• Använder ett vårdat språk, lyssnar på varandra och respekterar varandra. 

• Behandlar andra som man själv vill bli behandlad. 

• Visar varandra hänsyn. 

• Är rädda om våra lokaler, skolans material och egna och andras saker. 

 
Trivselregler: 

• Vi accepterar inga fysiska, psykiska eller verbala kränkningar. 

• Skräp slängs i papperskorgar, tomma burkar och flaskor i pantkärlet, och vi håller vår skola ren från klotter. 

• Vi har nolltolerans mot rökning, alkohol och droger på skolans område, e-cigaretter jämställs med vanliga cigaretter.  

 

Vid lektionspass och under undervisningstid, tar eleven själv ansvar för sina studier genom att: 

• Komma i tid och ha med rätt material, till exempel anteckningsmaterial eller kursbok. 

• Om elev är sjuk ska anmälan om detta göras varje sjukdag på V-klass före kl. 8.00, av målsman eller myndig elev. Vid 

upprepad sjukfrånvaro krävs läkarintyg. 

• Telefoner förvaras säkras och helst i bokskåpen, den användas bara på lärares förslag under lektionstid. Lärare får 

omhänderta telefon om regeln inte följs. 

• Under lektionstid får endast dryck i flaska med skruvkork tas med, annan förtäring är ej tillåten, undantag görs vid prov 

med lärares godkännande. 

• I verkstäderna måste alla bära skolans arbetskläder och skyddsskor. 

• Sen ankomst betraktas som ogiltig frånvaro. Elev som stör lektionen visas ut från klassrummet med ogiltig frånvaro som 

följd. 

• All giltig frånvaro skall kunna styrkas med intyg som lämnas till klassföreståndaren. Klassföreståndaren kan bevilja 

ledighet upp till tre dagar, längre ledighet söks genom skriftlig ansökan hos rektor. Eleven tar själv ansvar för att återläsa 

missad undervisning. Ledighetsansökan beviljas ej vid nationella prov eller annan viktig skolaktivitet. Ansökan ska vara 

inlämnad senast två veckor innan ledighet. 

• Om man måste lämna en lektion pratar man alltid med läraren innan man går. 

• När lektionen är slut iordningställs lokalen. I lektionssalar ställs bänkar och stolar på rätt plats, och skräp plockas upp och 

slängs. 

 

Undervisande lärare: 

• Rapporterar närvaro/frånvaro. Sen ankomst rapporteras som ogiltig frånvaro. 

• Vid misstanke om drog eller alkoholpåverkan kommer polis och/eller sociala myndigheter att kontaktas. 

 

Vi har nolltolerans mot kränkningar! 

 
Alla konflikter och kränkningar där någon utsätts rapporteras till rektor och utreds genom samtal med berörda personer. 

Kontakt tas med vårdnadshavare vid omyndig elev. Vid behov görs ytterligare utredning genom samtal med rektor och 

elevhälsan. Om utredningen visar att en kränkning har skett anmäls detta även till skolhuvudmannen som beslutar om 

ytterligare åtgärder behöver vidtagas. (Vi följer vår plan mot kränkande behandling). 

 

 

 

Jag/Vi godkänner och tänker efterleva dessa trivselregler. 

 

 

 

  Elevens underskrift: ………..………………………………       Målsmans underskrift:……………………………………… 

     (Vid omyndig elev) 


