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VÄSTBERGASKOLANS TRIVSELREGLER FÖR ELEVER ÅK. 4 - 6 2021/22
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. Gå igenom reglerna tillsammans med ditt barn innan ni skriver under talongen.

TRIVSEL & TRYGGHET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag respekterar och lyssnar på andra och följer de vuxnas tillsägelser.
Jag ger andra arbetsro och matro.
Jag använder ett vårdat språk.
Kränkande språk, maktspel, mobbning, trakasserier och s.k. skojbråk är inte tillåtet.
Vår skola ska vara fri från tobak, droger och våld. I det fall det sker kallas vårdnadshavare till skolan
direkt.
Det är mitt och allas ansvar att hålla rent och snyggt i skolan och se till att inget blir förstört eller
nedklottrat.
Inga nötter får förekomma i skolan eller på skolans område då det medför risk för allergiker.
Värdesaker och sådant som kan störa lektionerna lämnar jag 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
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag kommer i tid till lektioner och samlingar.
Jag lämnar ytterkläder, mössa och keps utanför matsalen och gemensamma samlingar.
I korridoren sitter jag endast på pallarna och bänkarna, inte i fönster eller på bord.
Jag tar av uteskor där det är ”skostopp” och ställer de på anvisad plats.
Mobiltelefonen stängs av och lämnas in på morgonen. Den återfås vid skoldagens slut.
När jag arbetar med datorer går jag bara in på de sidor läraren tillåter.
Godisförbud, tuggummiförbud och läskförbud gäller hela skolområdet. Personalen har rätt att göra
undantag.
Jag är rädd om skolan och skolans saker. Det jag medvetet förstör eller tappar bort får jag ersätta.

UTOMHUS
•
•
•
•
•
•
•
•

På rasterna är jag alltid utomhus.
Jag är inom skolans område på raster och på Klubben-tid.
Cyklar och sparkcyklar parkeras i cykelställ. Cyklar används inte under skol- och Klubbentid.
Sparkcyklar, inlines och skateboard är tillåtna i bandyrinken om jag bär hjälm.
Bollspel är endast tillåten på idrotts- och basketplanen samt på ”Kingrutorna”.
På grund av olycksrisken får jag inte klättra i träd, på hustak eller fotbollsmål.
När jag åker i backar på vintern har jag hjälm på huvudet.
Jag kastar inte snöboll inom skolans område.
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Åtgärdstrappa om du bryter mot skolans regler
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. Personalen avgör när kvarsittning krävs.
1 a. Tillsägelse

En muntlig överenskommelse görs mellan berörd personal
och elev.

1 b. Enskilt samtal

Ett samtal genomförs mellan berörd personal och elev överträdelserapport kan skrivas och mailas till
mentor och vårdnadshavare.

2. Samtal med elev som
dokumenteras

Möte där berörd personal, och vid behov mentor, träffar elev
där en skriftlig överenskommelse görs och dokumenteras i en
överträdelserapport. Vårdnadshavare och biträdande rektor
informeras skriftligen. Uppföljning med elev och lärare sker
efter ca två veckor.

3. Möte med vårdnadshavare
och elev

Mentor och eventuell berörd personal kallar vårdnadshavare
till skolan och träffar vårdnadshavare och elev. En skriftlig
överenskommelse görs mellan skola, förälder och elev.
Uppföljning sker efter ca. två veckor.

4. Möte med skolledningen/EHT Mentor anmäler ärendet till biträdande rektor/EHT.
Vårdnadshavare kallas till möte på skolan, där biträdande
rektor/EHT deltar. En åtgärdsplan skrivs och följs upp efter ca
två veckor.
5. Rektor involveras

Möte med rektor, vårdnadshavare och elev där ev. en skriftlig
varning utfärdas.

6. 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har läst skolans regler och kommer att respektera dem.
Datum: ____________
Elevens namn:___________________________________klass:___________________
Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________________

