
 

Trivselregler S:t Olofs skola 
 

På S:t Olofs skola ska alla bemötas med förståelse och hänsyn till varandra. Vi har därför alla 

ett personligt ansvar för att uppträda på ett tolerant och respektfullt sätt.   

   

Våra trivselregler är till för att hjälpa oss förstå och komma ihåg hur vi ska vara och bete oss 

mot varandra i skolan. I reglerna står också vad som händer, om man bryter mot 

dem. Eftersom vi är varandras arbetsmiljö har vi alla ett personligt ansvar för att behandla 

varandra väl och se varandras olikheter som någonting värdefullt. 

 
1.Alla, både elever och personal, ska ta ansvar. Detta sker bl.a. genom att:   

 

 man håller bestämda tider.  
 man har med sig nödvändigt material.  
 man koncentrerar sig på arbetsuppgifterna.  
 man har mobiltelefoner på ljudlöst och undanstoppade om de inte ska användas i 

undervisningen. Mobiltelefoner och datorer hanteras utifrån lärarens anvisningar.  
 man äter och dricker på rasterna.  
 man inte bär ytterkläder i matsal, klassrum eller bibliotek (huvudbonad räknas inte 

som ytterkläder). 
 man tar hand om skolmaterialet.   
 man inte lämnar lektionerna utan lärarens tillåtelse.  
 man inte får fotografera eller filma inom skolans område.   

   
Följer man inte trivselreglerna tas det upp med den berörda personen och vid behov med 

vårdnadshavare, mentor eller skolledning. Störande föremål kan komma att omhändertas 

men återfås senare efter lektionens eller dagens slut.   

 
2. Vi värnar om att vår skola ska hållas fri från kränkningar, hot och våld. Det gäller 

i alla dess delar, såväl lokaler som utemiljö.    
   
Om du bryter mot trivselregeln: Varje vuxen är skyldig att omedelbart ingripa vid kränkande 

språk/beteende, hot och våld. Elever visar civilkurage genom att berätta för någon vuxen vad 

de vet, sett eller hört. Åtgärder vidtas enligt skolans likabehandlingsplan.  

 

3. Ingen får skräpa ner, klottra eller förstöra. Skolan ska vara ren och snygg. Vi 

ska vara rädda om egna och andras saker.    
   
Om du bryter mot trivselregeln får du i uppgift att återställa i ursprungligt skick eller ersätta 

ekonomiskt. Mentor kontaktar vårdnadshavare. I de fall det uppstår skadeståndsanspråk går 

detta via rektor.   
 
4. På vår skola får ingen röka, snusa, dricka alkohol eller använda droger under 

skoldagen. Ingen får heller synligt bära symboler av något slag som kan uppfattas 

som propaganda för främlingsfientlighet och/eller droger.    
   
Om du bryter mot trivselregeln: Mentor kontaktar vårdnadshavare och 

skolledningen/elevhälsan. Personal talar med berörd elev.   
   
5. På vår skola är det inte tillåtet använda bollar inomhus. Man får heller inte kasta 

snöbollar på skolans område.   
   
Om du bryter mot trivselregeln: Personal pratar med berörd elev och mentor kontaktar 

vårdnadshavare vid behov.    


