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Vi förväntar oss av dig som elev: 

• Att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet 

• Att du är utvilad och har ätit frukost 

• Att du använder ett vårdat språk 

• Att du bemöter andra med respekt 

• Att du inte orsakar att någon råkar illa ut 

• Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse 
 
Mobiltelefoner 
Mobiltelefonen stängs av innan du går in i skolans lokaler. Mobiltelefonen förvaras 
hos din lärare under hela skoldagen. 
 
Matsalen 
Innan du går in i matsalen tar du av dig alla ytterkläder. 
 
Snöbollskastning är ej tillåten på skolan. 
 
Skojbråk är ej tillåtet på skolan. Detta avser både skojbråk verbalt eller med fysisk kontakt, då 

både till exempel jargong och knuffar tillhör ett normerande av ett beteende som kan leda till värre kränkningar 

och våld  

 
Konsekvenser när ovanstående regler ej följs 

• Tillsägelse 

• Kontakt med vårdnadshavare vid upprepade regelbrott 

• Trygghetsgruppen/elevhälsan kallas in, möte med elev, vårdnadshavare un-
derrättas 

• Samrådsmöte med rektor och vårdnadshavare 
 
Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där 
skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i Skollagen för att skapa 
en god studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de 
ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla 
andra på skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i Skollagen är följande: 

• Omhändertagande av föremål (lärares eller rektors beslut) 

• Utvisning för resten av lektionen (lärares beslut) 

• Kvarsittning (lärares eller rektors beslut) 

• Skriftlig varning (rektors beslut) 

• Tillfällig omplacering av elev (rektors beslut) 

• Tillfällig placering av en elev vid en annan skola (rektors beslut) 

• Avstängning i vissa obligatoriska skolformer (rektors beslut) 


