
Trivsel och ordningsregler 
årskurs 7-9 20/21

Vesterhavsskolan startade med en vilja att ge elever den bästa utbildningen som går med de resurser
som skolan har. Vi som arbetar här delar alla den tanken. Vi har höga förväntningar på oss själva 
men också på dig som elev. Vi finns här av en enda anledning, dig och ditt lärande.

Vi gör vårt absolut bästa för att dina fyra år på Vesterhavsskolan skall bli en positiv upplevelse.
Vårt kärnuppdrag är din bildning, att förmedla kunskaper som du kan göra till dina egna. Men också
att visa på de värden som behövs för att fungera i ett samhälle, med alla de förväntningar som 
framöver kommer att ställa på dig. 

Alla elever behöver en trygg och säker miljö för att kunna göra sig själva rättvisa i skolarbetet. Det 
uppnår vi genom att visa varandra respekt, använda ett vårdat språk och vara rädda om vår miljö. 
Att ge varandra arbetsro, komma i tid och ta ansvar för eget studiematerial är ytterligare exempel på
saker som gör vår skola till en fungerande arbetsplats. Skolans regelverk visar var gränserna går.

För att visa för oss själva och våra intressenter att vi är på rätt väg har vi valt en något annorlunda 
skoluniform. 

• Vi bär inte huvudbonader som, keps, hatt, mössa eller luva inomhus.

En symbol för våra positivt förväntningar som gäller oss alla på Vesterhavsskolan, medarbetare och 
elever.

1. Vi ska ha en trivsam miljö genom att du som har skolan som
din arbetsplats

• kommer i tid till lektionerna.
• har med dig relevant material till undervisningspassen
• städar din arbetsplats innan lektionens slut
• startar och slutar lektionspass genom att stå bakom din stol och invänta

lärarens signal.
• ser till att hålla ljudnivån dämpad inomhus.
• är rädd om skolan. Alla har ansvar för att det är rent och fint.
• äter tillsammans, elever och medarbetare, lugnt och med gott bordsskick.
• respekterar skolans grannar. Genar inte genom annans mark
• inte äter godis i skolan. Förutom att det är onyttigt är nedskräpningen ett stort

problem. Med godis menar vi också läsk och energidryck.
Vesterhavsskolan är en godisfri skola

• Tuggummi är ett extra stort problem då det hamnar i mjuka mattor samt under
bord och stolar. De är därmed inte tillåtna i skolan.
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2. Vi skall ha en trygg, ansvarstagande och 
kunskapsfokuserad skola genom att:

• vi har noll tolerans mot skällsord, verbala kränkningar samt fysiskt våld
• vi har absolut rök- och snusförbud
• eleven och dess vårdnadshavare tar ansvar för kostnader som uppstår vid 

skadegörelse
• mobiltelefoner stoppas ned i väska eller mobilhotell under lektionstid. 

De ska vara i ljudlöst- eller flygplansläge.

3. Sjukanmälan och förhinder att delta i undervisningen.
• Sjukanmälan görs per telefon eller via Schoolsoft av vårdnadshavare före 

08:00. Sjukanmälan gjord av elev godkänns inte.
• Vid läkarbesök eller om eleven av annan anledning måste gå tidigare från 

lektion, ska anmälan göras av vårdnadshavare via schoolsoft.
• Kan man inte delta på profilinriktning eller idrott- och hälsalektionen skall 

vårdnadshavare kontakta berörd lärare och göra upp om eleven skall läsa teori 
på skolan eller närvara på aktuell aktivitet.

• Privata angelägenheter t ex körlektioner skall förläggas efter skoltid

      Information om Vesterhavsskolans 
trivsel och ordningsregler

Skolan har ett regelverk som är framtaget i samråd med eleverna. Dessa regler är till för att 
upprätthålla ordning i verksamheten, respekt för varandras lika värde samt betonar allas 
gemensamma ansvar för att skolan skall vara en effektiv och trivsam arbetsplats.

Konsekvens för förseelser mot regelverket under kategori 1

Vid avvikelse mot skolans regelverk skall läraren eller den skolpersonal som 
uppmärksammar oegentligheten 

1. ge eleven en tillsägelse/tillrättavisning. 
2. Om eleven inte bryr sig om lärarens eller annan personals 

tillsägelse/tillrättavisning tilldela eleven en återläsning.
(Om eleven uppträder störande eller på annat sätt olämpligt under lektionstid har 
läraren rätt att visa ut eleven från undervisningslokalen för återstoden av 
lektionspasset)

3. Sen ankomst tas igen genom återläsning
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Konsekvens för förseelser mot regelverket under kategori 2

Vid avvikelse skall läraren eller den skolpersonal som uppmärksammar oegentligheten
tilldela eleven en återläsning.
 
Ytterligare exempel på kategori 2 förseelser är underlåtenhet i att använda anvisad 
skyddsutrustning eller om eleven positionerar sig så att det uppenbart kan leda till 
skador på den egna kroppen, annan person eller egendom. 
Lek med, eller sabotage på skolans skyddssystem eller personskyddsutrustning kan 
rendera i återläsning utan föregående varning.

Vid kränkning eller skada på person eller egendom skall rektor utreda förseelsen och 
förfara enligt de direktiv som skollag och förordningar ger utrymme för.
Om förseelsen är allvarlig kan rektor besluta om att elev skall skiljas från skolan 
medan utredningen pågår. 
Om förseelsen är extra allvarlig skall rektor omedelbart polisanmäla denna och 
överlämna utredningen till polisen.

Konsekvens för förseelser mot regelverket under kategori 3

Vårdnadshavarna måste vara väl insatta i denna kategori. Om eleven inte kan visa att 
frånvaron varit giltig renderar detta i en återläsning. Observera att anmälan om 
frånvaro skall ske i förväg. 

Ytterligare konsekvens vid upprepade återläsningar/kvarsittningar

Styrelsen för Vesterhavsskolan har belutat om belöning, i form av ett bidrag till 
studieresa, till de elever som avslutar sina studier på ett sätt som ligger i linje med 
skolans värdegrund och LGR11. 
Att åka ut i Europa med en skolklass innebär ett stort ansvar och skolan förbehåller sig
rätten att i tveksamma fall, bjuda med vårdnadshavare till elev som visat på oförmåga 
att ta eget ansvar. 
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Till dig som är elev och till dig som är vårdnadshavare
för elev på skolan.

 
Jag har läst och tagit del av de regler som gäller samt de konsekvenser som blir
följden vid brott mot dessa.
 
 
Vesterhavsskolan den ________________________
 

Namnteckning, elev: ________________________   Klass: _________

 
Jag har som vårdnadshavare läst och tagit del av de regler som gäller på 
Vesterhavsskolan

Vårdnadshavares underskrifter:

     
______________________________      _______________________________ 

Namnförtydligande:
                                                 

______________________________      _______________________________

Vesterhavsskolan
Sport och Entertain


