
  VÄSTBERGASKOLANS REGLER FÖR ELEVER ÅK F-3, SÄRSKOLA OCH FRITIDS 2019-20

Reglerna bygger på Västbergaskolans värdegrund, skollagen, diskrimineringslagen och lagen om kränkande 
behandling.

TRIVSEL och TRYGGHET 
• Vi respekterar varandras integritet och lyssnar på varandra.
• Vi hälsar på varandra
• Vi använder snälla ord och skriker inte när vi pratar med varandra.
• Vi ger varandra arbetsro och matro. Åk 1-3 har 5 tysta minuter i matsalen och dessa respekterar alla.
• Vi hjälps åt att hålla fint i skolan och plockar upp efter oss.
• Vi passar tider.

REGLER INOMHUS:
• Vi går inomhus.
• Vi är rädda om skolans material, ex spel och böcker samt möbler och lokaler så att inget blir förstört.
• Vi respekterar de skostopp som finns på skolan.
• Ytterplagg, mössor, kepsar och väskor lämnar vi på den plats som skolan bestämt.
• Värdesaker, farliga saker och sådant som kan störa lektionerna lämnar vi hemma. Saker som 

kommer bort ersätts inte av skolan.
• Om mobil tas med så lämnas den på den plats som personalen bestämt. Mobil tas med på egen risk.
• Bollar bär vi i händerna inomhus.
• Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi inom skolans område.
• OBS! Inga nötter, sesamfrö, jordnötter, mandel för förekomma i skolan. Vi har nötallergiker.

REGLER UTOMHUS:
• Vi tar ansvar för de saker vi lånar i rastboden och ser till att de lämnas tillbaka.
• Vi följer spelreglerna vid exempelvis fotboll och King, och använder ett vänligt språk.
• Fotbollar används bara på fotbollsplanen, på Kobrangården och bakom scenen på Matsalsgården.
• Cyklar och sparkcyklar leds inne på skolans område och placeras i cykelställ. Cyklar används inte 

under skol- och fritidstid och vi rör inte andras cyklar.
• Sparkcyklar, inlines, skateboard är inte tillåtna på skolans områden pga platsbrist (bygge pågår).
• När vi åker pulka, iskana eller skridskor använder vi hjälm.
• Vi kastar inte snöboll.
• Eleverna vistas på skolans område under hela skol- och fritidsdagen och får endast lämna området 

med personal.
• Vi klättrar inte i träd.

Om du bryter mot reglerna händer det här:
1. Personalen pratar med dig.
2. Om du efter tillsägelse fortsätter bryta mot reglerna kontaktas vårdnadshavare.
3. Om du ändå fortsätter att bryta mot reglerna blir det ett möte i skolan med dig, dina vårdnadshavare 

och biträdande rektor. Tillsammans beslutar ni om vad som ska göras.

Om du haft sönder något eller klottrat får du själv tvätta bort klottret och ersätta det du haft sönder.
                                                               
Svarstalong: Vi har tagit del av Västbergaskolans regler

Elevens namn _____________________________________________ Klass____________

Underskrift, elev______________________________vårdnadshavare_______________________________
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