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Huvudregel 

Jag använder ett vårdat språk och visar hänsyn mot andra. 

 

Regler på skolgården  

• Jag är innanför skolgårdens staket och gränser på rasterna. 

• Jag är ute på rasterna. 

• Jag går in när rasten är slut och tänker på att lektionen börjar. 

• Jag använder och är rädd om skolans lekmaterial och lämnar tillbaka det 

jag lånat. 

• Jag får inte leka lekar som kan skada andra, som t.ex. Herre på täppan 

och snöbollskastning.  

• Varken barn eller vuxna får cykla på skolgården. 

 

Regler i kapprum, korridorer och trapphus   

• Jag hänger upp mina ytterkläder på kroken och ställer skorna vid min 

plats. 

• Jag går lugnt i korridorer och trapphus och pratar i samtalston.  

• Jag håller rent och snyggt för allas trivsel. 

 

Regler i klassrummet 

• Jag lyssnar på den som pratar till klassen.  

• Jag bidrar till att det blir arbetsro.  

• Jag räcker upp handen om jag vill säga något. 

• Jag ber om lov om jag behöver lämna klassrummet. 

  

 

 

  



Regler i matsalen     

• Jag hänger upp mina kläder och väntar på en vuxen innan jag går in i 

matsalen. 

• Jag går lugnt inne i matsalen.  

• Jag tar så mycket mat som jag orkar äta upp. 

• Jag har ett bra bordsskick och använder bestick. 

• Jag äter tyst de första 5 minuterna och kan sedan småprata med de som 

sitter vid mitt bord. 

• Jag sitter vid matbordet den tid som är bestämd. 

• Jag gör rent vid min matplats och matvärdarna torkar borden. 

 

Regler när vi går till idrott, bad, musik och slöjd 

• Jag använder bestämda gångbanor till och från idrott, bad och slöjd. 

• Jag som går i F-1 lämnar skolgården tillsammans med en pedagog. 

 

Regler för mobiltelefon 

Skolans personal rekommenderar att eleverna lämnar sina mobiltelefoner 

hemma.  Om vårdnadshavare anser att eleven är i behov av mobil till och från 

skolan gäller detta: 

• Mobiltelefonen ska stängas av innan jag går in på skolgården. Den ska 

förvaras i skolväskan som tas med in i klassrummet.  När skol- och 

fritidstiden är slut för dagen och jag lämnat skolgården får mobilen 

användas.  Eleven/vårdnadshavaren ansvarar för mobilen om den blir 

stulen eller går sönder.  

Om regeln bryts tar klassläraren kontakt med vårdnadshavare.  

 

 

 

Om regler inte följs  
Personalen uppmanar eleven att följa reglerna, om detta inte hjälper kontaktas 

vårdnadshavarna och tillsammans med dem beslutas om lämpliga åtgärder.  
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