Trivsel och Trygghet läsåret 2012/2013
Vår skola skall präglas av respekt för människors olikheter och deras olika förutsättningar. Alla barn och
vuxna inom verksamheten skall känna sig trygga, och i möjligaste mån uppleva att de fullt ut kan vara sig
själva. Vi verkar för ett gemensamt ansvar för både den sociala och den inre/yttre miljön; att medarbetare,
föräldrar och elever tillsammans vårdar och värnar om skolan. Trivselreglerna gäller alla som verkar i skolan.
Skolområdets gräns utgörs av grusvägen, parkeringen vid Sommarro, samt cykelbanan bakom lågstadiets
byggnader. Den allmänna skoltiden är mellan kl. 8 – 15.
Allmänt
 Avsiktlig eller vårdslös skadegörelse på skolans lokaler och material ersätts av elev eller elevs
vårdnadshavare.
 Cykel- och mopedåkning är inte tillåtet på skolgården
 Godis, tuggummi, läsk och dylikt nyttjas inte under skoltid.
 Bollspel och snöbollskastning får endast ske på anvisade platser.
 Hjälm används alltid på isbanorna, vid brädåkning och dylikt.
 Spiraltrappan får endast användas vid brandövning och brandfara.
 Av integritetsskäl är fotografering, ljudupptagning och filmning inte tillåtet för elever och föräldrar
under skoltid, annat än inom ramen för elevernas utbildning med lärares tillstånd.
 Skolan ansvarar inte för av eleverna medhavda föremål.
 Skolan har endast tillsynsansvar för eleverna under deras schemalagda skoltid.
 Kansliets telefon kan användas av eleverna efter överenskommelse med lärare.
 Vi verkar för en drogfri skolmiljö. Alkohol, tobak och övriga droger är förbjudna på skolans område.
Klassrums- och skolmiljö
 Ytterkläder och huvudbonader lämnas utanför klassrum, facksalar och matsal.
 I matsalen iakttas hänsyn till ljudnivå och god måltidsstämning eftersträvas för alla.
 Att komma i tid till lektionerna är ett ansvar både gentemot sig själv och mot andra.
 Alla ansvarar gemensamt för en god och trivsam arbetsmiljö i klassrummen.
 Respekt för alla – elever och vuxna – skall vara en ledstjärna. De äldre eleverna verkar som förebilder
för de yngre.
 Mobiler, mediaspelare och dylikt är avstängda under skoltid och på skolans område
 Leksaker, elektronisk utrustning och annat som inte har med skolan att göra lämnas hemma
 Eleverna får inte uppehålla sig i nya skolhuset under rasterna
Olika stadier – olika regler
 Stadiespecifika trivsel- och trygghetsregler upprättas inom varje arbetslag i samråd med elever och
föräldrar. Dessa anslås i kansliet.
 Eleverna i klass 1-3 får inte uppehålla sig i stora skolhuset under raster/under skoltid.
 Klass 1 – 6 vistas utomhus under rasterna.
 Eleverna får lämna skolans område på rasterna från och med klass 7.
 Fr.o.m. klass 7 sköter eleverna underhållstädningen av klassrummen i samarbete med sin klasslärare.
 Klass 7 verkar som fadderklass åt klass 1 under deras första läsår.
Undantag från dessa trygghets- och trivselregler görs i samråd med berörda lärare och arbetslag.
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