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Treälvsskolans ordningsregler 
 

För ökad måluppfyllelse, trygghet och trivsel på Treälvsskolan F-9 

Läsåret 2022/2023 

 

• Vi visar respekt och vänlighet för alla på skolan, samt behandlar 

andra om vi själva vill bli behandlade både i verkligheten och bakom 

skärmen. 

• Vi är rädda om skolans miljö och material, både inne och ute och tar 

ansvar för egna och andras saker både utomhus och inomhus. 

• Vi kommer i tid till lektionerna och har med allt material som 

behövs till lektionen. 

• Vi respekterar allas rätt till och bidrar till studiero på alla lektioner. 

• Vi parkerar cyklar och fordon på avsedd plats och låter de stå kvar 

där till skoldagen är slut. 

• Vi respekterar allmänna råd kring allergihänsyn. 

• Elever i F-5 som har med sig mobiltelefon till skolan lämnar den till 

läraren vid skoldagens start och återfås efter skoldagens slut. 

Smartwatch ska vara i skolläge/flygplansläge under hela skol- och 

fritidsdagen.  

• Elever i åk 6–9 som har med sig mobiltelefon till skolan lämnar den i 

sitt skåp eller lämnar den på lärares uppmaning på anvisad plats i 

klassrummet. I matsalen är telefonen också undanstoppad och 

ljudlös. Smartwatch ska vara i skolläge/flygplansläge under 

lektionstid.  
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Förväntansdokument 
I arbetet för elevernas/barnens bästa är det väldigt viktigt att skola och hem 

samarbetar. För att det gemensamma arbetet ska bli så bra som möjligt har vi 

tagit fram ett förväntansdokument som på ett tydligt sätt talar om vilka 

förväntningar och krav vi ska kunna ställa på varandra –personal, elev och 

vårdnadshavare. 

Detta kan ni förvänta er av oss personal: 

• Vi möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt, samt arbetar 
för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan.  

• Vi lyssnar på elevernas åsikter och synpunkter. 

• Vi ser alla elever utifrån sina förutsättningar och behov och skapar 
förutsättningar för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen i 
utbildningen.  

• Vi ser till att skolans regler efterföljs och omedelbart ingriper mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

• Vi har en öppen kommunikation med vårdnadshavare och arbetar 
för god samverkan mellan skola och hem. 

• Vi har tystnadsplikt (enligt skollagen, 29 kap.14§) 

Dessa förväntningar har skolan på dig som vårdnadshavare: 

• Du tar huvudansvaret för ditt barns fostran, omsorg och trygghet.  

• Du har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns 

bästa och inför barnet visar en positiv attityd till skolan och 

personalen. 

• Du har en öppen kommunikation med skolan och kontaktar ditt 

barns mentor/klasslärare vid frågor och synpunkter och samarbetar 

med skolan för elevens bästa. 

• Du tar ansvar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och 

har ätit frukost. 

• Du tar del av information från skolan och anmäler frånvaro i Dexter. 

• Du stöttar ditt barn med läxor och tar ansvar för att hen har med sig 

det material som behövs till skolan. 

• Du och ditt barn följer skrivna avtal gällande exempelvis 

Chromebook. 

Dessa förväntningar finns på dig som elev: 

• Du berättar för någon vuxen om du inte har det bra i skolan. 

• Du följer de regler som finns på skolan att du bidrar till arbetsro för 

alla. 

• Du gör ditt bästa i skolarbetet utifrån dina förutsättningar.  


