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Förväntningar och ordningsregler på Skåreskolan 
 

För att skolan ska uppfylla de högt ställda krav som finns i våra styrdokument, krävs en 

gemensam förståelse och god kontakt mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Detta 

dokument innehåller ordningsregler som gäller i vardagen samt de förväntningar vi kan ha på 

varandra. Dokumentet ska fungera som ett stöd i vårt samarbete runt eleverna. 

 

Vi arbetar för att alla på Skåreskolan ska ha en skolmiljö som präglas av trivsel och trygghet. 

Vi har en hög förväntan på att elever, personal och vårdnadshavare gör sitt yttersta för att 

bidra till det.  

  

Ordningsregler på Skåreskolan 

 

Du gör skillnad på Skåreskolan! Att du bidrar till en bra skoldag för dig och dina 

skolkamrater är något vi förväntar oss. Det finns alltid vuxna till hands som hjälper och stöttar 

dig i vardagen. Du kan själv hjälpa till att göra det trivsamt för dig och andra genom att du 

följer våra ordningsregler och; 

o visar respekt för alla elever och vuxna. 

o använder ett vårdat språk. 

o passar tider. 

o tar av dig ytterkläder och använder ett trevligt bordsskick i matsalen. 

o respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla där har rätt till arbetsro. 

o tränar på att samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen. 

o tar ett aktivt ansvar att vara en god kamrat och se till att alla får vara med. 

o hjälper till att hålla skolan ren och snygg. 

o ser till att någon vuxen får reda på om något gått sönder eller om någon blir utsatt 

eller kränkt. 

o tar ansvar för dina kläder och saker 

o är rädd om skolans saker och material 

o gör ditt bästa i skolarbetet, sköter egna arbetsuppgifter och läxor efter bästa 

förmåga. 

o ger förslag till klassråd och elevråd om sådant som du tycker kan förbättras på vår 

skola. 

Det är inte tillåtet att  
o lämna skolans område under skoltid utan tillåtelse från personal på skolan 



o cykla på skolgården, åka skateboard, kickboard, inlines o dyl. annat än på 

motorikbanan. Vid all form av cykling, inlinesåkning, pulkaåkning, 

skridskoåkning och likn. i skolans regi ska hjälm användas.  

o ta med egna leksaker, godis, läsk eller tuggummi till skolan, 
o vara inne under rasten utan särskild tillåtelse. 

o kasta snöboll. (frågan lyfts åter vid snöfall) 

o använda mobiltelefon/smart klocka under skoldagen såvida det inte handlar om 

skolarbete som din lärare godkänt. Eftersom vi är en mobilfri skola lämnar du 

mobilen till läraren på morgonen och återfår den vid skolslut. Smart klocka ska 

alltid vara i flygplansläge under skoltid. 

o filma eller fotografera på skolan såvida det inte handlar om skolarbete som din 

lärare godkänt.  

o Utsätta andra för kränkande behandling  

 

Om reglerna inte följs, hör vi av oss från skolan till hemmen, så att vi tillsammans kan lösa 

uppkomna problem. 

 

 

Detta kan du förvänta dig av Skåreskolan 

Vi vill att Skåreskolan ska vara det naturliga valet av skola. Genom elevers och 

vårdnadshavares höga förväntningar utmanas vi att bedriva en skola i linje med det. 

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av Skåreskolan 

o Att vi som skolans personal arbetar för att skapa trygghet för barnen 

o Alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. 

o Eleverna ska känna att det finns en positiv anda på skolan och i klasserna. 

o Vi strävar efter att skapa en vi-känsla på skolan och att elever lär känna 

varandra över klassens gränser. Vi försöker uppmärksamma ”ängsliga” 

situationer som kan uppstå i vår verksamhet. 

o Vi arbetar mot mobbning, oro och rädsla på vår skola. 

o När konflikter uppkommer, tränar vi eleverna i att hantera dem. 

o Att vi bedriver en verksamhet med god kvalité 

o Vi strävar efter en lugn och trivsam skolmiljö, såväl inne som ute. 

o Vi ger alla elever stöd efter behov. 

o Vi bemöter alla som jämlikar och arbetar aktivt för jämställdhet. 

o Vi ger hemuppgifter, och tillhandahåller läxhjälp. 

o Vi utvärderar kontinuerligt vårt och elevernas arbete och är alltid öppna för 

synpunkter. 

o Vi tränar eleverna i att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. 

o Vi vill att du som vårdnadshavare alltid ska känna dig välkommen till skolan 

och vi är tillgängliga på telefon och via e-post. 

o Vi uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande. 

 

 

 



Förväntningar på vårdnadshavare på Skåreskolan 

Det är alltid gynnsamt för barnen att skola och hem har ett nära samarbete. Vårt 

uppdrag är att skapa en vardag för barnen där trygghet, lärande och utveckling är 

våra ledord. Därför förväntar vi oss att du som vårdnadshavare; 

o stöttar ditt barn och intresserar dig för skolgången. 

o regelbundet tar del av information på klassernas/fritidshemmens sajter 

samt nyttjar de e-tjänster som erbjuds på vår webb. 

o håller en dialog med lärarna om när det bäst passar att göra besök i vår 

verksamhet. Kom vid lektionens början, delta i verksamheten och håll 

mobilen avstängd. 

o kommer i tid till inbokade möten. 

o vänder dig till den personal som det berör om du har synpunkter eller 

något är oklart. Om du inte vet vem du ska vända dig till så kan du alltid 

kontakta skolledningen. 

o underrättar personal om du har kännedom att något barn utsätts för 

obehag, mobbning kan vara svårt att upptäcka. Därför är sådant som 

barnen berättar hemma värdefullt för oss på skolan att veta. 

o intresserar dig för barnets hemuppgifter och tar det yttersta ansvaret för 

att hemuppgifterna sköts. 

o ger förutsättningar för att ditt barn är utvilat och har ätit frukost, då orkar 

ditt barn med skoldagen bättre. Hjälp ditt barn att prioritera ”lagom” 

många fritidsaktiviteter. Barnet ska själv inte behöva välja mellan att 

sköta skolarbetet eller delta i fritidsaktiviteter. 

o bedömer om barnet behöver vara hemma och kurera sig vid sjukdom. Du 

som vuxen gör en sjukanmälan av ditt barn. Var tydlig hur många dagar 

anmälan gäller. Går det inte att säga på förhand så lämnas sjukanmälan 

varje dag. Kontakta klassläraren och ta reda på vad ditt barn har missat 

av undervisningen under frånvaron och försök att stötta på bästa sätt.  

o ansvarar för att ditt barn använder hjälm vid cykling och skridskoåkning. 

o undviker ledigheter utöver skolloven. 
”En elev /… / får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.” (Skollagen 7 

kap 18 §). Ledighet skall sökas i god tid före planerad ledighet. Vid beviljad ledighet 

ansvarar vårdnadshavarna för utebliven undervisning. Ledigt beviljas inte under tiden för 

nationella prov. 

 

 

 


