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VÄSTBERGASKOLANS REGLER FÖR ELEVER ÅK. 7, 8 och 9

Reglerna bygger på Västbergaskolans värdegrund, Skollagen, Diskrimineringslagen och lagen motkränkande behandling.

På baksidan på sista pappret kan ni läsa om vad som händer om man bryter mot skolans regler.
Där finns också en svarstalong som ska fyllas i och lämnas till skolan.

TRIVSEL & TRYGGHET
• Vi respekterar och lyssnar på varandra. 
• Vi ger varandra arbetsro, studiero och matro
• Vi  följer skolpersonalens anvisningar.
• Det är allas ansvar att hålla rent och snyggt i skolan och att se till att inget blir förstört eller nedklottrat. 
• Vi har också ett gemensamt ansvar för att vår skola är fri från tobak, droger och våld. 
• Kränkande språk, maktspel, mobbning, trakasserier, diskriminering och s.k. skojbråk accepteras inte.
• Skolan har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan.

REGLER: UTOMHUS
• Cyklar och mopeder parkeras i cykelställ under skoldagen.
• Det är förbjudet att cykla eller åka moped på skolgården mellan 7.30 och 18.00.
• Skolhuset och skolans område är rök- och snusfri zon.
• Skateboard och liknande får endast användas inom rinken mellan idrottshuset och bollplanen.
• Bollspel är endast tillåten på idrottsplanen.
• Vi kastar inte snöboll.

REGLER: INOMHUS
• Inga nötter får förekomma i skolan eller på skolans område då det medför risk för allergiker.
• Vi är rädda om saker, böcker och material. Det vi förstör eller tappar bort får vi ersätta.
• Vi håller ljudnivån låg, skrik och stoj stör andra och är ej tillåtet.
• Värdesaker, farliga saker och sådant som kan störa lektionerna lämnar vi hemma. Egna saker som kommer 

bort ersätts inte av skolan.
• Skolan har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan.
• Vi bär inte ytterplagg, mössor och kepsar i matsalen, vi äter på angivna tider, lämnar vår plats ren och fin, 

uppträder lugnt och bidrar till matro i matsalen.
• Klassrumsreglerna har blivit förändrade och förtydligade och listas på de två följande sidorna.

REGLER: ALLMÄNT
• Vid nedsmutsning som eleven själv orsakat, får eleven städa upp efter sig.
• Vid skadegörelse och förstörelse får den som orsakat skadan arbeta av, eller ersätta kostnaden, för det som 

förstörts. Skola och hem beslutar tillsammans om hur det ska ske. 
• Vid rökning eller misstanke om rökning under skoltid informeras vårdnadshavare av mentor.
• Vid stöld, våld, grov skadegörelse, drogmissbruk och grov kränkning sker polisanmälan. 
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REGLER: KLASSRUM  (inklusive förtydligande av reglerna)

Eleven har eget ansvar för att förbereda sig för kommande lektion...

• Innan lektionen skall eleven använda tiden på rasten för att gå på toaletten, dricka vatten, hämta rätt 
skolmaterial till nästa lektion (böcker, penna, sudd, med mera) och strax innan lektionstidens start skall eleven 
stå och vänta utanför rätt klassrum tills läraren släpper in hen. Lektionen börjar då läraren öppnar dörren och 
släpper in eleverna i klassrummet och nedan listade regler skall då följas av dig som elev.

Eleven har eget ansvar för vad hen skall ha med sig och inte ha med sig till lektionen...

• Skolmaterial: Eleven skall ha med sig rätt skolmaterial till lektionen.

Om eleven ej har med sig rätt skolmaterial till lektionen (böcker, pennor, sudd, miniräknare , gymnastikkläder 
med mera) kan läraren besluta att eleven ej kan delta i undervisningen.
(Obs! mobiltelefon får ej användas som miniräknare under lektionstid).

• Solglasögon & huvudbonader: Vi har inga solglasögon, kepsar, mössor, luvor, hattar eller andra 
huvudbonader i klassrummet (religionsrelaterade huvudbonader undantagna). Dessa lämnas i elevskåpet eller 
tas av innan eleven går in i klassrummet.

För att läraren skall kunna se att elever följer med i undervisningen behöver läraren kunna ha ögonkontakt 
med sina elever. Detta gör att solglasögon, kepsar, mössor, luvor, hattar eller andra huvudbonader ej får 
bäras i klassrummet då dessa kan dras ner/vinklas så att läraren ej kan ha ögonkontakt med eleven.

• Ytterkläder & ytterskor: Vi har inga ytterkläder i klassrummet. Men ytterskor får användas i klassrummet 
under månaderna maj till och med september (trä & metallslöjd undantagen där skor alltid måste användas). 
Använd gärna inneskor (exempelvis ett par gamla sommarskor) under månaderna oktober till och med april 
eller ta av dina ytterskor innan du går in i klassrummet.

För allas trevnad har vi inga ytterskor på oss i klassrummen (trä & metallslöjd undantagen) under 
månaderna oktober till och med april eftersom ytterskor drar in vatten, snö, sand, lera och annat skräp. 
Övriga ytterkläder förvaras alltid i elevskåpet.

• Mobiltelefon, smartwatch & hörlurar: Eleven får inte ha mobiltelefon, smartwatch (eller mp3-spelare) i 
klassrummet ej heller hörlurar i öronen (undantag när lärare ger sitt tillstånd). Din mobiltelefon / smartwatch 
(eller mp3-spelare) lämnar eleven antingen i elevskåpet innan lektionen börjar eller sätter den avstängd eller 
ljudlös & vibrationsfri i förvaringslådan på lärarens bord när eleven går in i klassrummet. Om eleven fått 
tillstånd att använda telefon / smartwatch under lektionen men behöver gå på toaletten skall telefonen läggas 
tillbaka i förvaringslådan innan eleven går till toaletten. Då läraren säger att lektionen skall avslutas hämtar 
eleven sin mobil från lådan på lärarens bord, ställer sig bakom sin bänk och väntar tills läraren ger klassen 
tillstånd att lämna lektionen. 

Mobiltelefon / smartwatch med sina spel, sms, chatt, internet och sociala medier skapar en för stor distraktion
och frestelse under lektionen då din fokus skall ligga på lektionsinnehållet. Därför måste mobilen förvaras i 
elevens skåp eller framme hos läraren som beskrivet ovan. Hörlurar får ej sitta i öronen eftersom läraren 
skall kunna se att eleven har möjlighet att lyssna på undervisningen. Mobiltelefoner / smartwatch / mp3-
spelare och hörlurar får ej användas i klassrummet annat än med lärarens tillstånd.

Vid otillåten användning av mobiltelefonen /smartwatch under lektionstid tas mobilen / smartwatch i förvar 
av skolpersonal och lämnas till expeditionen efter lektionen. Två gånger per årskurs kan eleven själv hämta ut
telefonen från expeditionen efter sin sista lektionstimme samma dag. Från och med den tredje gången (och 
samtliga följande gånger) av otillåten användning av mobiltelefon under samma årskurs kan endast 
elevens vårdnadshavare hämta ut telefonen från expeditionen.

• Ätbart, drickbart och tuggummi: Under lektionstid äter (inklusive tugga tuggummi) och dricker vi inte.

Vi äter och dricker inte i klassrummen för att undvika kladd och spill samt risken att skolmaterial och 
elektronik förstörs. Ätbart och drickbart får därför inte tas med till lektionen och skall lämnas i elevskåpet 
innan lektionen. Tuggummi är inte tillåtet under lektionstid för att de inte skall sättas fast på/under 
borden/stolarna. Tuggummin spottas ut i närmaste papperskorg innan lektionen börjar.
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REGLER: KLASSRUM - fortsättning

Eleven har eget ansvar för hur hen skall och inte skall uppföra sig i klassrummet...

• Lektionsstart: När eleven går in i klassrummet går eleven lugnt och tyst till sin bänk där eleven sätter sig och 
väntar på att undervisningen skall börja.

För att undervisningen skall kunna börja behöver det vara lugnt och tyst i klassrummet, ju fortare alla sitter 
och det är lugnt desto fortare kan undervisningen börja. Lek, bus, stoj och tjafs lämnas utanför klassrummet. 
Eleven skall ej gå in i klassrummet om eleven känner att hen inte kan vara lugn och tyst då detta bara 
resulterar i att eleven stör undervisningen för alla andra.

• Studiero: Vi stör ej under lektionerna. 
 
För att alla skall kunna koncentrera sig och ta del av undervisningen behöver vi ha ett lugnt och tyst klassrum.
Eleven skall inte störa läraren eller elever under lektionen då detta förstör undervisningen för de andra. 

• Handuppräckning: Vi räcker upp handen och väntar tyst när vi vill fråga/säga något.
 
För att inte avbryta undervisningen skall eleven räcka upp handen och vänta tyst tills läraren ger eleven ordet.

• Visa respekt: Vi respekterar och lyssnar på varandra.
 
Att få misslyckas är nödvändigt för att lära sig och alla skall ha möjligheten att få försöka och att få 
misslyckas utan att bli förlöjligade eller på annat sätt utsatta. Vi lyssnar och låter andra tala klart, vi skrattar 
inte åt andras prestationer, vi ger inga nedsättande kommenterar till/om andra. Vi stöttar andra och ger dem 
en trygg miljö att få försöka lyckas och misslyckas i.

• Missad undervisningstid (Sen ankomst): Om eleven kommer för sent till en lektion och dörren är stängd, 
knackar eleven en gång på dörren och väntar sedan utanför tills den undervisande läraren släpper in. Vid 
upprepad missad undervisningstid (sena ankomster) kontaktas vårdnadshavare av mentor.

Om eleven kommer för sent till en lektion och dörren är stängd betyder detta att läraren har påbörjat sin 
muntliga genomgång för klassen. För att inte störa undervisningen för klassen avbryter läraren inte sin 
genomgång för de som kommer sent men kommer att släppa in dem när genomgången är klar.

• Lektionsavslutning: När läraren meddelar att det är dags att plocka ihop (avsluta) skall du samla ihop/lägga 
tillbaka materialet du använt, hämta din mobil/smartwatch från mobilförvaringen, se till att bänken är ren, 
klotterfri och ställ in/upp stolar. Ställ dig sedan bakom din bänk och vänta tyst tills alla är klara och läraren 
avslutar lektionen och ger er tillstånd att lämna klassrummet.
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VÄSTBERGASKOLAN AB 
Läsåret 2016 - 2017

I Skollagen kapitel 5 står att: "Undervisningen måste utformas så att studiero och trygghet uppnås." 

STUDIERO: Vi kommer att tillämpa Skollagens åtgärdstrappa vid regelbrott som gäller störande av studiero.

1. Om elev stör lektionen ger läraren en tillsägelse. Om eleven fortsätter att uppträda störande, avgör den 
undervisande läraren om ytterligare en tillsägelse ska ske eller om eleven genast ska lämna lokalen. 

2. Om eleven blir tillsagd att lämna lokalen gäller det som mest återstoden av den lektionen. 

3. Om eleven fortsätter att störa lektioner kallas till ett möte mellan eleven, vårdnadshavare och skolan för att 
reda ut och enas om lämplig åtgärd för att försöka förhindra att lektionerna störs på nytt. Åtgärden kan vara 
t.ex. kontakt med elevhälsoteamet och/eller tillfällig omplacering i skolhuset. 

Åtgärdstrappa vid disciplinära problem
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SVARSTALONG avskiljes och lämnas till skolan. OBS! Behåll reglerna hemma.

Jag har läst skolans regler och kommer att respektera och följa dem. Datum:______________

Elevens namn :_________________________________________        Klass:___________

Elevens underskrift :_________________________________________

Vårdnadshavares underskrift :_________________________________________

   1. Tillsägelse
       Ansvarig: berörd vuxen 

  2. Enskilt samtal - avvikelserapport
        Ansvarig: berörd vuxen, klasslärare/mentor

  3. Samtal med förälder
        Ansvarig: klasslärare/mentor

  4. Förälder kallas till skolan
        Ansvarig: klasslärare/mentor

  5. Skolledningen involveras
        Ansvarig: klasslärare/mentor

  6. Andra myndigheter
         kontaktas


