
Grundläggande trivselregler för alla elever 2020-2021 
 
1. Vi håller en god ordning och arbetsro under lektionerna. 
2. Vi respekterar varandra och kränker inte någon med ord, våld eller på annat 
sätt, t.ex. på sociala medier. 
3. Vi skojbråkar inte och leker inga våldsamma lekar - t.ex. brottning, knuffar, slag, 
etc. 
4. Vi använder ett vårdat språk, inga svordomar eller fula ord. 
5. Vi håller en normal ljudnivå inomhus. 
6. Vi lyssnar på den som fått ordet och respekterar andras åsikter. 
7. Vi äter inte godis eller andra sötsaker i skolan. 
8. Vi har inte ytterkläder på lektioner eller i matsalen om det inte finns speciella 
skäl. 
9. Vi respekterar reglerna om mobilfri tid. (Se speciella ordningar nedan) 
10. Vi är rädda om skolans och varandras saker. 
11. Vi går lugnt och visar hänsyn inomhus. 
12. På raster vistas vi på rätt område och är inte inne på grannarnas tomter eller 
bryggor. 
13. Vi kastar inte snöboll. 
14. Vi röker inte eller använder någon form av berusningsmedel. 
15. Vi är inte på isen eller på sjön om inget annat meddelas. Vid blank is används 
hjälm för alla åldrar. 
 
Tillägg ordningar speciellt för F-3 
16. F-3 använder skolgården innanför staketet. 
17. F-3 går gemensamt till idrotten på Gärde skola. Vi går lugnt på led på vänster 
sida av vägen. 
18. F-3 elever får vara i pulkabacken och på isen endast om de har hjälm. 
19. Brandstegen får endast användas vi utrymning.  
 
Gäller ALLA elever alltid på skolan: 
1. Mobil eller surfplatta ska vara inlämnad och ljudlös. (se undantag 7 nedan) 
2. All mobilanvändning ska ske utan att man stör omgivningen. 
3. Spel, filmer, etc. utanför åldersgränsen, eller osund surfning, t ex med 
våldsamt eller pornografiskt innehåll får inte förekomma. 
4. All form av kränkning via nätet är självklart alltid förbjuden. 
5. Mobilfri tid gäller från det att man påbörjar skoldagen tills man slutar för dagen 
i skolans verksamhet, lektioner eller fritids. 
6. Mobilen ska inte användas och om möjligt förvaras på skolan under lektioner 
utanför skolan - t ex vid slöjd, hemkunskap och idrott. 
7. Lärare kan göra undantag från huvudregeln om mobilfri tid för att använda 
mobil eller surfplatta i undervisningen vid behov. 


