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VÄSTBERGASKOLANS TRIVSELREGLER FÖR ELEVER ÅK. 4 - 6 2017/18
Reglerna bygger på Västbergaskolans värdegrund, Skollagen, Diskrimineringslagen och lagen mot kränkande 
behandling.

På baksidan 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.
• Vi använder ett vårdat språk.
• Det är allas ansvar att hålla rent och snyggt i skolan och 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.
• Inga nötter får förekomma i skolan eller på skolans område då det medför risk för allergiker.
• 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 och på Klubben.

INOMHUS
• Vi passar tider.
• Vi lämnar ytterkläder, mössor och kepsar utanför matsalen och klassrummen.
• Där det är skostopp använder vi inte uteskor. Dessa ska ställas snyggt utanför klassrummet där du har din 

lektion.
• Mobiltelefoner eller liknande stängs av/sätts på ljudlöst och lämnas in på morgonen. Den återfås vid 

skoldagens slut. Undantag kan göras på lektionstid i pedagogiskt syfte om pedagogen bestämmer.
• Godisförbud, tuggummiförbud och läskförbud gäller hela skolområdet. Personalen har rätt att göra 

undantag.
• Vi är rädda om saker, böcker och material. Det vi förstör eller tappar bort får vi ersätta.

UTOMHUS
• På rasterna är vi alltid utomhus.
• Vi är inom skolans område på raster och på Klubben-tid.
• Cyklar och sparkcyklar parkeras i cykelställ. Cyklar används inte under skol- och Klubben-tid.
• Sparkcyklar, inlines, skateboard och liknande får användas i bandyrinken om vi använder hjälm.

Bandy har dock förtur.
• Bollspel är endast tillåten på idrottsplanen.
• När vi åker i backar på vintern ska vi ha hjälm på huvudet. 
• Vi kastar inte snöboll.
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Åtgärdsstege om du bryter mot skolans trivselregler 

Vi på Västbergaskolan vill skapa en trygg och trevlig miljö för alla, både elever och 
personal. För att det ska vara möjligt är det av stor vikt att alla följer skolans regler. Enligt 
skollagen har en personal rätt att visa ut en elev som stör på lektionen. 

1. Tillsägelse Berörd personal säger till elev som lyssnar och följer 
tillsägelsen.

2. Enskilt samtal En muntlig överenskommelse görs mellan berörd 
personal och elev. 

3. Enskilt samtal Ett samtal genomförs mellan berörd personal och elev, 
händelsen dokumenteras skriftligt i en avvikelserapport. 
Klasslärare/mentor, vårdnadshavare och biträdande 
rektor informeras.

4. Samtal med elev Möte där berörd personal och klasslärare/mentor träffar 
elev där en skriftlig överenskommelse görs och 
dokumenteras i en avvikelserapport. Vårdnadshavare 
och biträdande rektor informeras.   

5. Samtal med 
vårdnadshavare

Berörd personal eller mentor kontaktar vårdnadshavare 
via telefon. En muntlig överenskommelse görs. 
Uppföljning sker efter ca. 2 veckor. Mentor informeras.

6. Möte med vårdnadshavare 
och elev 

Klasslärare/mentor kallar föräldrar till skolan och träffar 
vårdnadshavare och elev. En skriftlig överenskommelse 
görs mellan skola, förälder och elev. Uppföljning sker 
efter ca. 2 veckor.

7. Möte med 
skolledningen/EHT  

Klasslärare/mentor anmäler ärendet till bitr. rektor. 
Vårdnadshavare kallas till möte på skolan, där 
biträdande rektor/EHT deltar. En åtgärdsplan skrivs och 
följs upp efter ca 2 veckor. En muntlig varning kan 
utfärdas. 

8. Rektor involveras Möte med vårdnadshavare och elev där en skriftlig 
varning utfärdas.

9. Anmälan till t ex soc eller 
polis

Orosanmälan görs. Detta kan dock ske på ett tidigare 
stadium.

SVARSTALONG avskiljes och lämnas till skolan. OBS! Behåll reglerna hemma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag har läst skolans regler och kommer att respektera dem.

Datum: ____________

Elevens underskrift:___________________________________klass:___________________

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________


