
Ordningsregler

Trygghet Ansvar och studiefokus

1 
Vi pratar gott om och till 
varandra och vi använder ett 
vårdat språk

A 
Vi kommer i tid till lektionerna 
och har med oss rätt material

G 
Vid skadegörelse får den som är 
vållande ersätta skadan

2 
Vi är hjälpsamma och 
omtänksamma mot varandra

B 
Vi har arbetsfokus på lektionerna

H  
Vi leker på ett sådant sätt att ingen 
kan bli skadad

3 
Vi visar respekt för varandra - 
för vuxna, ungdomar och barn

C 
Vi använder bara lärplattor och 
datorer i utbildningssyfte under 
lektionerna

I 
Vi låter bli att kasta snöboll och 
att snöpula varandra

4 
Vi försöker se till att alla har 
någon att vara med

D 
Mobiltelefon som tagits med till 
skolan lämnas till lärare vid 
lektionen/skoldagen enligt 
arbetslagets rutiner

J 
Vi äter inte godis på skolans 
område

5 
Vi löser konflikter genom samtal

E 
Vi tar av oss ytterkläder och 
ytterskor när vi kommer in (för 
7-9 nov-apr)

K 
Vi är rädda om naturen och hela 
vår utemiljö

6 
Elever t.o.m. skolår 6 får inte 
lämna skolans område under 
skoltid utan lärare tillstånd

F 
Vi är rädda om skolans innemiljö 
och lämnar lokalerna som vi 
önskar finna dem

Om dessa regler inte följs 
kommer någon/några ur 
personalen att:  
(forts. på nästa sida)

Vid Viktoriaskolan önskar vi tillsammans med elever och deras 
vårdnadshavare samarbeta om en uppväxtmiljö som skapar fungerande 
individer i det framtida samhället. Detta arbete pågår i arbetslagen och 
formuleras i skolans övergripande planer. Dessa bygger i sin tur på 
värdegrunden som den kommer till uttryck i skollag och läroplan såväl som i 
Viktoriaskolans skolplan. 
 
Vårt förhållningssätt grundar sig på vår värdegrund som beskrivs i 
Viktoriaskolans skolplan och våra värdegrundsord (trygghet - ansvar - 
kreativitet). Den kan sammanfattas i Bibelns gyllene regel - ”Allt vad ni vill att 
människorna skall göra mot er ska ni också göra mot dem.” 

Med stöd av gemensamma ordningsregler och ömsesidiga förväntningar 
mellan skola – elever, skola – föräldrar (vårdnadshavare) konkretiseras 
ytterligare viktiga aspekter för att lyckas i detta arbete. 

Beslutade ordningsregler vid vår skola kompletteras i arbetslag och enskilda 
klasser med avsiktsförklaringar, om lärande och social samvaro, som bestäms 
av lärare och elever i samverkan. 

 
Det är självklart att vi i skolan följer samma lagar och regler som gäller i 
samhället i övrigt vad gäller våld, trakasserier, stöld, skadegörelse, droger 
etc. (Se även Viktoriaskolans trygghetsplan där kränkningar och trakasserier 
behandlas mer ingående). 
 
Vi strävar efter en positiv och utvecklande lärandemiljö med mycket arbete 
samt trygghet och lugn miljö på skolan.

Ordningsregler och förväntningar



Förväntningar

Dessa 
förväntningar 
kan Du som 
elev ha på 

skolan

Dessa 
förväntningar 
kan Du som 

förälder ha på 
skolan

Dessa 
förväntningar 
har skolan på 
Dig som elev

Dessa 
förväntningar har 

skolan på Dig 
som förälder  

(vårdnadshavare)

Att vi vuxna 

• använder ett vårdat 
språk och har ett 
trevligt sätt  

• lyssnar, tar dig på 
allvar och visar 
intresse för dina 
synpunkter  

• arbetar för att du ska 
tycka det är kul och 
meningsfullt att lära  

• låter dig medverka i 
skolans 
angelägenheter och 
ha inflytande över 
ditt lärande  

• arbetar för att du ska 
trivas och känna dig 
trygg under 
skoldagen samt 
motverkar 
kränkningar och 
trakasserier  

• gemensamt arbetar 
för att våra regler 
följs   

Att personalen 

• är kompetent och 
visar respekt för era 
barn 

• arbetar för att  
eleverna ska känna 
glädje och stimulans i 
sitt lärande  

• arbetar för att varje 
elev ska känna att 
han/hon duger och 
att han/hon kan  

• ser till både gruppens 
och individens behov  

• har en öppen 
kommunikation med 
vårdnadshavare  

• arbetar för att varje 
elev ska trivas och 
känna trygghet, samt 
att skolan arbetar 
aktivt för att motverka 
kränkningar och 
mobbning  

Att du  

• visar respekt och 
hänsyn för 
skolkamrater och 
vuxna samt hjälper till 
för att skapa trivsel 
och trygghet på 
skolan 

  
• använder ett vårdat 

språk, har ett trevligt 
sätt och följer skolans 
regler  

• tar ansvar för dina 
handlingar och står 
för det du gör  

• är rädd om skolans 
inne och utemiljö  

• passar tiderna och 
har material med dig 
till lektionerna samt 
sköter dina 
arbetsuppgifter och 
dina läxor  

  
• tar mer och mer 

ansvar för ditt eget 
lärande och arbetar 
för att nå dina mål ju 
äldre du blir 

• äter frukost och lunch 
varje dag och ser till 
att röra dig varje dag 
vid raster

Att du 

• tar huvudansvaret för 
ditt barns sociala 
uppfostran och 
vardagskunskaper  

• har förtroende för att 
skolans personal 
arbetar för ditt barns 
bästa och inför barnet 
visar en positiv attityd 
till skola och personal  

• har en öppen 
kommunikation med 
skolan, läser 
veckobrev, deltar i 
föräldramöten och 
utvecklingssamtal och 
kontaktar ditt barns 
mentor vid frågor och 
synpunkter  

• sjukanmäler ditt barn, 
enligt skolans rutin 

• efter förmåga hjälper 
ditt barn med läxor 
och tar ansvar för att 
han/hon har med sig 
det material han/hon 
behöver i skolan 

  
• tar ansvar för att ditt 

barn kommer i tid till 
skolan, har ätit frukost 
och är utvilad

Ordningsregler och förväntningar 
Om ordningsreglerna  

inte följs  
kommer någon/några  

ur personalen att: 

° Ta ett samtal med dig	  
° Kontakta dina föräldrar  
° Ha ett möte med dig och dina föräldrar  
° Vid mötet kommer ett åtgärdsprogram att upprättas  
Situationen avgör vilken av åtgärderna som kommer 
att bli aktuell. att bli aktuell.	  


