
 
 
 
 
 

Barn och utbildning 

 

Trivselregler för Norretullskolan 
  

Norretullskolan är en skola där alla skall trivas och vara 
trygga, tillsammans jobbar alla för en lugn och trygg 
arbetsmiljö. 
 
 
 

För att skoldagen ska fungera jobbar vi efter de 5 R:en. 
 
  

Rätt tid och plats Vi kommer i rätt tid till lektionen.  

Rätt material Vi har med det material vi behöver till lektionen 

Rätt fokus Inför och under lektionen har vi fokus på rätt saker 

Rätt språk Vi uttrycker oss på ett hänsynsfullt sätt 

Respekt Vi visar varandra respekt 

 
 
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 

Barn och utbildning 

  
  

Ordningsregler för Norretullskolan 
  

Skolan är en arbetsplats där alla elever och all personal har rätt att vistas i en trygg och 

trivsam miljö. Därför utformas ordningsregler i dialog med alla berörda. Syftet med 

ordningsregler är att det ska var tydligt för alla vilka regler som gäller på skolan så att god 

ordning, trivsel och arbetsro kan bibehållas. 

Ordningsreglerna är ett komplement till de trivselregler som finns lokalt utformade på 

Norretullskolan. Ordningsreglerna ska vara väl kända av elever och föräldrar och finnas på 

skolans anslagstavla. 

Rektor har ansvar för skolans verksamhet och har också ett ansvar för att god ordning på 

skolan upprätthålls. 
  

● Våra lokaler och skolgårdar är inte en allmän plats, vilket innebär att obehöriga 

personer kan avvisas. 

●  Affischering får bara ske på avsedd plats och ska i förväg vara godkänd av rektor. 

●  Spridning av flygblad och andra trycksaker får endast ske efter tillstånd från skolans 

rektor. 

●  Symboler, bilder eller texter som kan förknippas med antidemokratiska värderingar 
accepteras endast i undervisningssyfte. 

●  Mobiltelefoner får endast användas då man har frågat undervisande lärare och då 

denne bedömer det som relevant för undervisningen. 

●  Fotografering/Filmning får endast ske efter samtycke av den som blir 
fotograferad/filmad. 

●  För att undvika olycksfall på skolans område 
·         kör vi inte moped eller cyklar på skolgården. 

·         använder vi inte vattenpistol, vattenballonger och liknande. 

·         kastar vi inte sten, snöboll eller liknande. 

·         står vi kvar innanför staketet till bussen står helt stilla. 

●  På skolan  
·         lämnar vi jackor, kepsar och andra ytterkläder i skåpen eller på anvisad plats. 

·         äter vi godis och dricker läsk utanför salar och matsal. 

 


