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Trivsel- och ordningsregler 

för Ytterlännässkolan och lokaler för undervisning 

För att skolan som arbetsplats skall vara trivsam ska alla, enligt skollagen 

och skolans likabehandlingsplan uppträda hänsynsfullt mot varandra, ta 

ansvar för lokaler och material samt eget och andras lärande. 

 

Skolan ska vara en arbetsplats där man genom samarbete bygger en 

trivsam och trygg miljö. 

• Du kommer i tid till lektionerna med rätt material. 

• Surfplatta får endast användas i undervisningssyfte, i 

överenskommelse med undervisande personal. Mobiltelefoner 

lämnas i elevskåpet eller till läraren i början av lektionen. 

• Av hygieniska skäl bör ytterkläder förvaras i ditt elevskåp under 

lektionerna. Undervisande personal avgör om huvudbonad får 

användas under lektionstid. 

• Matsalen skall vara en trygg och trivsam plats. Mobiltelefoner och 
annan teknisk utrustning använder du utanför matsalen. 

• Fikar gör du helst i cafeterian eller i uppehållsrummet. 

• Du ska hålla rent och snyggt omkring dig och slänga skräpet där det 

ska vara. Pant återvinns i särskilda behållare.  

• Du förvarar böcker och andra tillhörigheter i ditt skåp. 

• Tobaksbruk är enligt lag förbjudet inom skolans område samt inom 

och utanför lokaler som skolan använder samt på busshållplatsen. 

• Du parkerar din cykel, moped eller annat fordon på avsedd plats och 
låter den stå parkerad under hela skoldagen. 



 

 

 

• Råkar du ha sönder något eller om något är trasigt, meddelar du 

skolans personal. Medveten skadegörelse polisanmäls och man blir 
ersättningsskyldig för det som förstörts. 

• Kontakta din mentor eller annan personal om du behöver lämna 

skolan under skoldagen. 

• Du tar hänsyn till allergiker genom att undvika starka dofter på 

skolan och i lokaler som skolan använder.  

• Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd filma/fotografera inom 

skolans område. 

Vid allvarligare regelbrott kontaktas hemmet direkt. Eventuellt kopplas 

rektorn och elevhälsoteamet in. Vid lagbrott görs en polisanmälan. 

Jag har läst och förstått reglerna 20____-____-____ 

 

___________________________                ________________________ 
(Elev)                                                                  (Vårdnadshavare) 
 

________________________ 
(Vårdnadshavare)



 


