Vörå kommun, skolorna
TRIVSELREGLER
Elever, lärare och personal har tillsammans ett ansvar för arbetsmiljön. Skolan bör
vara en trivsam och inspirerande arbetsplats. Alla har rätt att få känna trygghet,
trivsel och glädje. En ren, inbjudande och hemtrevlig arbetsmiljö är till glädje för alla.
I vår skola skapar vi trivsel, god ordning och arbetsglädje genom:
 att alla bryr sig om varandra
 att förebygga mobbning
 att känna ansvar för eget arbete
 att vi ger varandra arbetsro
 att vi respekterar varandra och varandras åsikter, egendom och arbete
 en positiv inställning och vänligt och kamratligt uppförande
 att vi använder ett vårdat språk
Vad behövs mer för att vi skall trivas?
1. Vi passar tider.
2. Vi är ute på rasterna. Under rasterna får eleverna inte vistas utanför
skolgården . Alla är försiktiga med buskar och träd. Vid sträng köld (kallare
än -20º) får eleverna med lärares tillåtelse vistas inomhus under rasten.
3. Vi har ett gott bordsskick. Vi äter med kniv och gaffel. Man får samtala med
kamraterna, men inte högljutt. Vi tackar för maten.
4. Vi äter inte godis under skoldagen.
5. Vi håller snyggt i klassrum, i gemensamma utrymmen samt på skolgården.
Vi hänger upp våra kläder.
6. Vi är rädda om egna, andras och skolans tillhörigheter.
7. Vi går inomhus. Ingen knuffas.
8. Snöbollskastning kan tillåtas på anvisad plats. Snöbollar kastas aldrig mot
huvudet och snö får inte gnidas mot någons ansikte.
9. Vi tillåter inte slagsmål, brottning, sparkar eller annat där elever skadar
varandra!
10. Alla får använda utelekredskapen lika mycket. Bollar och andra lekredskap
får tas ut med lärares tillstånd. Eleverna ansvarar för att lekredskapen tas in
vid skoldagens slut.
11. Cyklar placeras i cykelställningen. Vi rör inga cyklar under skoldagen.
12. Vid skoldagens slut väntar taxielever vid anvisad plats.
13. Mobiltelefon och övrig elektronisk utrustning får tas med till skolan. Skolan
fostrar i användningen av utrustningen, så att den är på tyst och inte
används under lektionstid. I övrigt enligt lärarens instruktioner.
14. Vi använder hjälm när vi cyklar till och från skolan, samt under skolans
cykelutfärder.
15. Vi sköter de egna skoluppgifterna
16. Trivselregler som gäller inne i klassrummet skriver varje klass tillsammans
med sin lärare.
Om eleven inte följer trivselreglerna gör läraren så här:

1. Tillsägelse
- Läraren tar alltid ett allvarligt samtal med eleven genast (senast
därpå följande rast)
2. Kontakt till hemmet
- Läraren informerar föräldrarna, muntligt eller skriftligt, om händelsen
är allvarlig eller om den upprepas många gånger.
3. A) Disciplinära straff, vid lindrigare förseelser
- utvisning från lektion eller resten av skoldagen
- göra läxor eller arbetsuppgifter efter skoldagens slut, eller på rasten
- hemanmärkning
B) Disciplinära straff, vid allvarliga förseelser
- kvarsittning eller försittning efter kontakt med vårdnadshavare
4. Lärare, elev och föräldrar träffas för diskussion
5. Avstängning från skolan (nämndsbeslut)
Lindrigare förseelser i skolan är:
-

Störande beteende på lektionerna, i matsalen eller vid besök i lärarrummet
Försening till lektionen
Ätande av godis (även tuggummi) under skoltid
Ogjorda läxor
Användning av mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning utan tillstånd av
läraren under lektionen.

Konsekvenser (för eleven) vid lindrigare förseelser:
Vid lindrigare förseelser kontaktas föräldrarna, muntligt eller skriftligt, efter det att
eleven har brutit mot någon av ovannämnda punkter 3 gånger.
Ogjord läxa ska om möjligt göras på en rast under skoldagen. Läraren avgör lämplig
rast.
Allvarliga förseelser i skolan är:
-

Slag, sparkar och fula ord mot kompisar
Svordomar
Uppkäftighet mot skolans personal
Om eleven med flit eller genom slarv förstör något i skolan

Konsekvenser (för eleven) vid allvarligare förseelser:
Vid allvarligare förseelser kontaktas föräldrarna när eleven brutit mot någon av
ovannämnda punkter 1-2 gånger. Kvar-/Försittning som straff.
Om eleven med flit eller slarv förstör något ska eleven, med pengar, ersätta skadan.

ÖVRIGT:

Om eleven är frånvarande från skolan p.g.a. sjukdom:
 Skall hemmet meddela detta till skolan på morgonen.
Eleven kan få tillstånd till frånvaro från skolan ifall vårdnadshavaren anhåller
om detta:
 under högst en vecka av klassläraren
 under högst tre veckor av skolans rektor
 för längre tid godkänner bidningschefen
Blankett för frånvaroanhållan finns på hemsidan
Eleven bör vid frånvaro se till att skolarbetet utförs.
Eleven hämtar material själv och tar redan på vilka uppgifter som ska utföras under
frånvaron.
Eleven bör komma direkt till skolan på morgonen och fara direkt hem efter
skoldagens slut för att elevförsäkringen skall vara i kraft.
Eleven uppmanas använda reflex i höst- och vintermörker.

Kom ihåg att vi alla tillsammans ansvarar för trivseln i skolan!!!

Lämna denna del underskriven till klassföreståndaren senast den ________

Eleven ___________________ har tillsammans med vårdnadshavare läst
trivselreglerna och lovar att följa reglerna i skolan.

Datum: ________________

Elevens underskrift: _________________________________________

Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________

