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Trivselregler på Nakterhusskolan 

Det är viktigt att vi alla, både elever och givetvis skolans personal, gör vårt allra bästa för att alla ska 

känna sig trygga i skolan varje dag. Vi ska visa varandra hänsyn och respekt och vara rädda om varandra 

och vår fina skola. Som vårdnadshavare fyller du en viktig funktion i detta genom att agera och ta 

ansvar inom ramen för din föräldraroll, vilket bidrar till en trygg, trivsam och kvalitativ skola.   

Vi har på följande sidor sammanfattat de grundläggande regler och normer som vi tillsammans ska 

upprätthålla, samt vilka konsekvenser som är gällande utifrån skollagen vid eventuell överträdelse. 

OBS! Reglerna nedan gäller redan när man kommer till skolan/fritidshemmet på morgonen och tills 

man lämnar skolområdet efter dagens slut. 

 

Rättigheter Ansvar 
Jag och mina 

skolkamrater har 

rätt att känna oss 

respekterade och 

trygga i skolan. 

 Jag hälsar på andra och har ett vänligt bemötande. 
 

 Jag behandlar andra med respekt och tar ansvar för mina egna 
handlingar. 

 

 Jag löser konflikter genom att samtala utan att slåss, hota eller kränka 
andra. Jag tar kontakt med en vuxen för att få stöd när så behövs.  

 

 Jag använder inte kränkande ord eller fysiskt våld. 
 

Jag och mina 

skolkamrater har 

rätt till studiero på 

lektionerna och på 

fritids. 

 

 Jag lyssnar och visar respekt för andra elever och vuxna. 
 

 Jag kommer i tid och är uppmärksam på lektionerna. 
 

 Jag har med mig rätt material, så som: idrottskläder, kläder efter väder, 
penna, suddgummi m.m. 

 

 Jag väntar på min tur.  
 

 Jag pratar normal samtalston och går lugnt i skolans lokaler. 
 

 Mobiltelefon får enbart används om läraren säger det.  
 

Jag och mina 

skolkamrater har 

rätt till en trevlig, 

ren och hälsosam 

skola. 

 Jag är rädd om skolans material, möbler och lokaler, både inom- och 
utomhus.  

 

 Jag slänger mitt skräp i de sopkorgar som finns på skolan.  
 

 Jag är ute på rasterna så att jag får frisk luft och kan röra mig 
ordentligt.  

 

 Jag ser till att fylla på med energi (frukost, lunch, mellanmål) så att jag 
orkar arbeta under hela dagen.  
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Att tänka på… 

Saker som inte hör hemma i skolan och som stör studiero och trygghet omhändertas av skolans 

personal om de trots tillsägelse används. Detta kan t.ex. handla om mobiltelefoner, kickbikes eller 

leksaker. Sakerna återlämnas vid skoldagens slut. Skolan tar ej ansvar för personliga tillhörigheter.  

Förstörd inredning och material på skolgården, i klassrum och i övriga lokaler ersätts av elevens 

föräldrar. Detta gäller även borttappat material. 

Konsekvenser vid överträdelser 
Ifall en elev bryter mot skolans trivselregler gäller generellt sett följande utifrån skollagen, kapitel 5. 

1. Samtal med elev 

Ifall eleven bryter mot trivselreglerna samtalar mentor/undervisande 

lärare/fritidspersonal/skolledning med eleven. 

2. Samtal med förälder 

Bryter eleven vid upprepade tillfällen eller vid allvarligare förseelser såsom fusk, skadegörelse eller 

våld kontaktar mentorn vårdnadshavare för samtal. 

3. Utvisning och kvarsittning 

Ifall eleven genom sitt uppträdande blir utvisad från resterande delen av lektionen kan skolan besluta 

att eleven tar igen förlorad arbetstid genom för- eller kvarsittning upp till en timme. Hemmet 

kontaktas. 

4. Utredning av åtgärder 

Ifall en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen eller uppträder olämpligt ska skolledare se till att 

detta utreds tillsammans med vårdnadshavare. Målsättningen är att eleven ska ändra sitt beteende 

exempelvis genom anpassningar och stöd. 

5. Skriftlig varning 

Ifall en elev vid upprepade tillfällen uppträtt olämpligt och stört ordningen eller gjort sig skyldig till 

allvarlig förseelse utreds detta av rektor i samråd med vårdnadshavare. Rektor kan tilldela eleven en 

skriftlig varning med information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om elevens beteende 

inte ändras. 

6. Tillfällig omplacering inom skolan 

Rektor kan besluta att en elev skall följa undervisning i en annan grupp eller på annan plats i skolan. 

Elevens vårdnadshavare informeras om rektors beslut. 

7. Tillfällig omplacering på annan skolenhet 

Om ovanstående åtgärder inte leder till att eleven ändrar beteende kan rektor besluta om tillfällig 

omplacering på annan skolenhet. 

8. Avstängning 

Rektor kan helt eller delvis stänga av elev från skolan ifall det är nödvändigt med hänsyn till andra 

elevers trygghet och studiero. 
Se skollagen 2010:800, kap. 5 för fullständig beskrivning 
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Besöksadress 

Vega Allé 39, 136 47 Haninge 
 

Postadress 

Nakterhusskolan, Haninge kommun, 136 81 Haninge  
 

Telefon expedition 

08-606 73 20 
 

Instagram: Nakterhusskolan 
 

Hemsida: nakterhusskolan.haninge.se 

 


