
Värgårdsskolans trivselregler
På Värgårdsskolan vill vi varandra väl.

För att skapa goda förutsättningar för lärande, positiv utveckling och god arbetsmiljö för ALLA gäller följande rättigheter och

ansvar:

Jag har rätt till Jag har ett ansvar

att känna mig säker och trygg att bidra till att andra också känner sig trygga

att bli respekterad att respektera andra och visa hänsyn

en trivsam och bra arbetsmiljö att hålla rent och snyggt omkring mig och inte
förstöra egna, andras eller skolans ägodelar

att få ledning och stimulans i undervisningen att samarbeta med andra (även de jag inte känner
än), ta ansvar för mitt arbete och göra mitt bästa

garanterad undervisningstid att passa tider, ha med mig rätt material och
använda lektionstiden till lärande

arbetsro, god lärmiljö och att få arbeta utan att
bli avbruten

att lämna mobiltelefonen i skåpet, inte störa andra
och endast använda teknisk utrustning i
pedagogiskt syfte under lektionstid

min personliga integritet och mitt privatliv att inte filma, fota eller publicera information om
andra utan deras tillåtelse

att bli lyssnad på, få komma med förslag och
vara med och påverka arbetet

att lyssna på andra och respektera det som vi
gemensamt har bestämt

till en drog- och tobaksfri miljö att inte använda tobak eller andra droger

Vad händer om en elev bryter mot våra trivselregler?
Om en elev, trots tillsägelse från personal, inte ändrar beteende kan följande åtgärder bli aktuella:

- utvisning från lektion
- omhändertagande av störande eller farliga föremål
- skriftlig varning
- omplacering

Vid upprepade eller allvarliga förseelser kontaktas elevens vårdnadshavare. På Värgårdsskolan gäller samma lagar och
regler som i resten av Sverige. Därför kommer brott (skadegörelse, hot, våld, mobbning, droger) anmälas till berörda
myndigheter.
Om du som elev upplever att du inte får det du har rätt till, kontakta mentor eller annan personal som du har
förtroende för.
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