
 
Ordnings-   och   trivselregler   för   Pihlskolan  
Alla   har   rätt   till   en   trivsam   arbetsmiljö.   Genom   att   visa   hänsyn   och   respekt   för   varandra  
skapar   vi   tillsammans   ett   trivsamt   studie-   och   arbetsklimat.  
Följande  ordningsregler  är  förankrade  i  diskrimineringslagen,  tobakslagen  och         
skollagen:  

● Enligt  diskrimineringslagen  råder  förbud  mot  mobbing  och  kränkande  behandling  (se           
Pihlskolans   likabehandlingsplan).  

● Enligt  tobakslagen  är  rökning  förbjuden  på  skolans  område,  vilket  gäller  både            
inomhus   och   utomhus.  

● Enligt  skollagen  ska  man  visa  respekt  och  ge  studiero  för  individer  och  grupper,  både               
vid   undervisning   och   på   raster.  

● De   lagar   som   gäller   i   övriga   samhället,   gäller   också   inom   skolan.  
Vi   har   trivselregler   som   är   framtagna   med   utgångspunkt   i   ordningsreglerna.  
Tänk   på   att:  

● Ha   ett   vänligt   bemötande   mot   andra   och   använd   ett   trevligt   språk   mot   varandra.  
● Lyssna  och  vänta  på  din  tur,  prata  inte  i  munnen  på  varandra.  Det  hjälper  till  att  alla                  

får   möjligheten   att   göra   sig   hörda.  
● Inte   göra   narr/håna   någon.  
● Uppmuntra,   stötta   och   hjälp   varandra.  
● Komma  i  tid  och  ha  med  dig  rätt  utrustning  till  lektionerna,  ex.  penna,  papper,  böcker,                

idrottskläder   etc.   
● Smyga   in   på   lektionen   om   du   är   försenad.  
● Användandet  av  tekniska  hjälpmedel  såsom  mobiltelefon,  dator,  mp3  används  enligt           

lärarens   instruktioner,   
● Endast   förtära   dryck,   frukt   etc.   i   de   klassrum/lokaler   där/när   det   tillåts.   
● Vara   ärlig,   uppriktig   och   inte   tillåta   fusk.  
● Innan  du  lämnar  lektionssalar,  cafeteria  och  övriga  lokaler,  plockar  vi  undan  och             

städar   efter   oss.  
● Var   rädd   om   skolans   material   och   utrustning,   liksom   andras   tillhörigheter.  

Dessa   konsekvenser   kan   bli   aktuella   om   man   väljer   att   inte   följa   våra   ordningsregler:  
● Läraren   har   rätt   att   omhänderta   störande   föremål.  
● Avvisning   från   lektionstillfället.  
● Samtal   mellan   elev   och   lärare/klassföreståndare.  
● Samtal   mellan   elev,   vårdnadshavare   och   klassföreståndare.  
● Samtal   mellan   elev,   vårdnadshavare   och   rektor  
● Skolledning   och   elevvårdsteam   kopplas   in  



● Ersättningsskyldighet/polisanmälan  
● Yttersta   konsekvensen   blir   avstängning  

 
Känner   du   dig   som   elev   kränkt   eller   felaktigt   behandlad?  
Kontakta  genast  någon  du  har  förtroende  för,  t.ex.  klassföreståndare,  lärare,  elevråd            
eller   rektor.  
Trivselreglerna   är   gemensamt   framtagna   av   elever   och   lärare   på   Pihlskolan.  
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