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Trygghet och trivsel på Fröknegårdskolan LM och fritidshem. 
 

I nya skollagen under 5 Kap. Trygghet och studiero står det att ordningsregler ska finnas för 
varje skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av elever och följas upp. 
Rektor beslutar om ordningsreglerna.  
På Fröknegårdskolan LM och fritidshem har ordningsreglerna för trygghet och trivsel 
upprättats av elever, pedagoger och rektor. Vi, vuxna och barn, vill med reglerna skapa en 
skola, där alla ska känna sig trygga och trivas. 
 
VI 

● visar respekt för varandra och det materiel som finns. 
● använder ett vårdat språk. 
● hjälps åt för att skapa en trivsam arbetsmiljö både inomhus och utomhus. 
● håller oss inom skolans område. 
● lämnar godis och tuggummi hemma. 
● hänger in skolväskan i kapprummet  som öppnas kl. 07.55. Därefter är vi ute fram till 

skolstart men vi kan också välja att sitta inne i klassrummet och läsa tyst. På 
mellanstadiet lämnar vi våra kapprum efter skolslut eftersom de låses då.  

● är ute på rasterna, vid dåligt väder tar rastvakterna beslut om vistelse inne på rasten. 
● har snöbollskastning på baksidan (F-3 och 4-6 på olika ställen).  
● leker bra lekar och är rädda om varandra. 

 
Mobiltelefon 
VI som går på 4-6 får ha mobiltelefon till och från skolan. Under skoldagen och på fritids 
förvaras telefonen på anvisad plats.  
 
Idrottshallen 
VI går in i hallen först när ansvarig vuxen ger klartecken. Värdesaker ansvarar du själv för. 
 
Matsalen 
VI går till matsalen via matsalens huvudingång och går in i matsalen först när en vuxen ger 
klartecken. 
 
OM reglerna inte följs, händer följande 

1. Samtal med pedagog 
2. Pedagog kontaktar vårdnadshavare 
3. Pedagog/rektor kallar vårdnadshavare och dig till samtal 
4. Pedagog/rektor kallar vårdnadshavare och dig till uppföljningssamtal. 

 

VI HJÄLPS ÅT! 

 



 

 
 
 
Jag, __________________________har tagit del av våra 
trivselregler/ordningsregler och gör mitt bästa för att följa dem. 
 
Datum: 
 
Underskrift elev:___________________________________ 
 
Jag som vårdnadshavare har tagit del:  
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


