
Trivselregler för Österslövs och Fjälkestads skolor 2022/23

KAMRATSKAP
Vi använder oss av trevliga ord mot varandra.
Vi gör inga fula tecken eller miner mot varandra.
Vi lyssnar på varandra, bryr oss om varandra och låter andra vara med i leken.
Vi är trevliga, pålitliga och artiga mot varandra.
Vi respekterar tillsägelser från både vuxna och barn.

ORDNING OCH REDA
Vi kommer i tid till lektionerna.
Vi är rädda om vår ute- och innemiljö.
Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt.
Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter.
Vi tar ansvar för våra egna saker och tar inte andras.
Vi räcker upp handen när vi vill ha ordet.
Vi stänger av mobiltelefonen under skoltid. Under lektions- och fritidshemstid
beslutar pedagoger om/när/hur mobiltelefoner eventuellt får användas.
Det är förbjudet att filma och fotografera med sin mobil på skolan/fritids och ombord
på buss/taxi.
Det är förbjudet att använda sociala medier under skoltid, även på bussen (till/från
idrott/slöjd, till/från skolan).
Vi hjälps åt att skapa en lugn och trevlig lunch- och mellanmålsstund.
Vi deltar vid alla lektioner, även idrottslektioner och simlektioner om det inte finns
särskilda skäl.
Vi duschar efter idrottslektionerna.
Vi är utomhus under rasterna, undantag vid väldigt dåligt väder (lärare beslutar).
Varje elev ansvarar för att ha sin chromebook laddad när skoldagen börjar (gäller år
4-6).
Vi hjälps åt att se till att buss-/taxituren till/från skolan blir en trevlig och säker stund.

SÄKERHET
Vi stannar inom skolans område under skol- och fritidshemstid.
När vi väntar på bussen stannar vi inom skolans område.
Vi kastar snöboll på avsedd plats och med speciella regler.
Vi går lugnt inomhus.

Om elev bryter mot fastställda trivselregler vidtas åtgärder i enlighet med skolornas
konsekvenstrappa.

Ovanstående regler är bearbetade och godkända av skolornas rektor, pedagoger,
klass 4-6 Fjälkestads skola samt elevråd och klass F-3 Österslöv i juni 2022.




