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Förväntansdokument  
 

Som elev kan du förvänta dig av oss…  

- att du blir bemött med respekt  

- att vi bryr oss om dig  

- att vi ingriper mot alla former av kränkande tilltal eller mobbning 

- att du får hjälp när du behöver det 

- att du får en god undervisning i alla ämnen  

- att du får veta dina kunskapsresultat  

- att vi ser till att du får en lugn och trivsam arbetsmiljö  

- att vi passar tider och tar ansvar för verksamheten  

 

 

Vi förväntar oss av dig som elev…  

- att du bemöter andra med respekt  

- att du använder ett vårdat språk  

- att du inte bidrar till att någon blir ledsen eller råkar illa ut  

- att du aldrig medverkar till skadegörelse eller förstörelse  

- att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet  

- att du inte stör någon annan i sitt skolarbete  

- att du uppträder artigt och visar hänsyn  

 

 

Som förälder kan du förvänta dig av oss…  

- att du blir bemött med respekt  

- att vi bryr oss om ditt barn  

- att all personal arbetar för att ge ditt barn trygghet 

- att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö  

- att vi ingriper mot kränkningar och mobbning  

- att vi tar kontakt med dig när något särskilt händer  

- att du regelbundet får information om ditt barns studieresultat  

- att vi inbjuder till samtal och föräldramöten varje termin  

 

 

Vi förväntar oss av dig som förälder…  

- att du ställer upp på skolans värdegrund och ordningsregler  

- att du hjälper ditt barn ta ansvar för sitt skolarbete  

- att du ser till att barnet kommer i tid till skolan  

- att du kommer på samtal och föräldramöten  

- att du tar del av den information som skolan ger  

- att du meddelar oss om du märker att ditt barn råkar illa ut i skolan  

- att du kontaktar oss om ditt barn har gjort någon annan illa 

 

 

 



Ordningsregler i Torslunda skola  
 

Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero Enligt skollagen ska det finnas ordningsregler på 

skolan som ett led i att upprätthålla trygghet och studiero. 5§ ”Ordningsregler ska finnas för 

varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 

skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.”  

 

Närvaro  

Det råder närvaroplikt i skolan. Vi passar tider och följer skolans schema. Vi accepterar 

varken sen ankomst eller annan ogiltig frånvaro.  

 

Studiero 

På lektionerna ska det vara studiero och ingen ska bli störd i sitt skolarbete. Alla elever 

deltar i undervisningen för att nå så goda kunskapsresultat som möjligt. Mobiler ska inte 

störa undervisningen och används endast i överenskommelse med lärare. 

 

Trivsel  

Vi hälsar och är artiga. Vi tar hand om varandra, är trevliga och låter alla vara med. På vår 

skola använder vi ett vårdat språk. Svordomar, kränkande ord, tecken eller uttryck används 

inte! Vi låter andras saker vara ifred. Ytterkläder lämnar vi utanför klassrummet. Vi har 

godisförbud under skoltid och på fritidshemmet. Det ska vara lugnt och fint i klassrum och 

matsal. Mobiler förvaras på flygplansläge, alternativt helt avstängda i väskan under hela 

skoldagen om inte annat är överenskommet med läraren.  

Skolan ansvarar inte för värdeföremål; mobiler, smycken, pengar, busskort mm.  

 

Skolmiljön  

Vi har en fin skola och skolgård och vi hjälps åt för att det ska fortsätta så. Skadegörelse, 

nedskräpning och klotter är absolut förbjudet. Vi är rädda om rabatter, planteringar och 

skolans inventarier och material.  

 

Rasterna  

Alla går ut på rasterna och håller sig inom skolans område. Inlines, skateboard och 

kickboard åker vi bara på löparbanan med hjälm och övriga skydd. Ta på och av inlines vid 

löparbanan! Vi spelar bandy på bandyplanen och fotboll på fotbollsplanen. Hopprepen 

använder vi bara till att hoppa med. Vi låter pinnar ligga kvar på marken. Lekredskapen tar vi 

in i förrådet när rasten är slut.  

Under våra gemensamma raster kastar vi inte snöboll! I snöbyggen får alla delta. Det ska 

vara roligt för alla att vara ute i snön.  

 

Cyklarna  

Cyklarna ska stå på sina platser under hela skoldagen och vi låter dem vara ifred. Enligt 

gällande lag ska alla elever använda cykelhjälm. Om vi behöver korsa skolgården med våra 

cyklar under skoltid ska vi leda dem.  

 

Skolbussen  

När vi väntar på bussen stannar vi på skolgården, innanför bommen, tills bussen stannat. Vi 

använder alltid bälten i skolbussen, sitter på vår plats och uppträder trevligt. 



Trygghet och studiero i skolan  
 

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att kunna klara framtida studier och 

yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste 

studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero. I grundskoleförordningen är det 

inskrivet att ordningsregler ska utarbetas vid varje skola. Dessa regler ska bidra till att skolan 

blir en trygg och stimulerande plats där både elever och skolans personal känner 

gemenskap och arbetsglädje. Reglerna får inte vara kränkande och ska tillämpas med 

hänsyn till elevens integritet.  

 

Hur får vi ordningsreglerna att fungera i vardagen?   

 

● Reglerna är väl kända av elever, föräldrar och skolpersonal.     

● Reglerna diskuteras på klassråd, elevråd, utvecklingssamtal och föräldramöten.  

● Reglerna kopplas till skolans arbete med social utveckling.  

● Vi visar vad som händer om en elev bryter mot reglerna genom en tydlig 

konsekvensbeskrivning.     

● Skolans ordningsregler sätts upp i klassrum och på anslagstavlor samt läggs ut på 

skolans hemsida och blogg.   

● Personalen på skolan har ett gemensamt förhållningssätt till regler och konsekvenser 

om en elev bryter mot dessa.   

● God kontakt mellan skola och hem är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas 

skapa trygghet och studiero i skolan.   

● En plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas inför varje läsår. 

Planen innehåller utvärdering av tidigare arbete, kartläggning av behov, 

nulägesanalys samt främjande och förebyggande insatser.  

Planen ger information om gällande rutiner för hur skolan ska agera om det uppstår 

kränkningar. Planen tydliggöra ansvarsfördelning mellan skolpersonal, rektor och 

huvudman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsekvenser om elev inte följer skolans ordningsregler 
   

● Tillsägelse:  

Personal som ser elev som inte följer ordningsreglerna gör omedelbart eleven 

uppmärksam på detta. Diskutera och förklara vad som gäller på skolan. Uppföljning 

ska göras för att se till så att tillsägelsen följs.   

● Samtal:  

Om eleven fortsätter att bryta mot reglerna och visar ett negativt beteende genomförs 

samtal med eleven och berörd skolpersonal och vid behov kontaktas föräldrarna.   

● Möten:  

Om eleven fortsätter att bryta mot reglerna kallas elev och föräldrar till ett samtal på 

skolan. Samtalet med elev och förälder ska utmynna i en överenskommelse där det 

tydligt framgår vad det är som brister och hur detta ska åtgärdas. Ärendet lyfts till 

skolans elevhälsogrupp om förhållandet inte förbättras. Rektor kallar till ett möte om 

det inte blir någon förbättring.   

● Utvisning från klassrummet:  

Elev som stör undervisningen kan visas ut från klassrummet.   

● Kvarsittning:  

Eleven får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timma efter skoldagens slut. 

Hemmet meddelas omedelbart.   

● Omhändertagande av störande föremål:  

Läraren kan med stöd av bestämmelser i skollagen omhänderta föremål som stör 

undervisningen eller utgör fara för säkerheten. Föremålen lämnas tillbaka vid 

lektionens alt. skoldagens slut i annat fall meddelas hemmet. Farliga föremål eller 

olagliga föremål som t.ex. en kniv anmäls direkt till polisen. (brottsbalken/knivlagen)   

● Skadegörelse:  

Skolans policy är att elev som medvetet orsakat skadegörelse och förstörelse ska på 

något sätt ersätta detta. Elev, föräldrar och personal gör överenskommelser i 

respektive ärende.   

● Utredning och skriftlig varning:  

Om en elev stör ordningen vid upprepade tillfällen ska detta utredas och rektor kan 

besluta om en skriftlig varning om vilka åtgärder som ska vidtas om eleven inte 

ändrar sitt beteende. En elev kan bli tillfälligt omplacerad till en annan 

undervisningsgrupp.   

● Förflyttning till annan skola:  

Som sista åtgärd när allt annat inte har fungerat kan tillfällig förflyttning till annan 

skola bli aktuellt. Avstängning är därefter den yttersta åtgärd som kan komma ifråga 

när alla andra möjligheter har prövats. 


