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Trivsel- och ordningsregler 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.
På Pihlskolan visar vi varandra respekt genom att:
• vara vänlig i bemötande och använda ett trevligt språk till varandra
• lyssna och vänta på vår tur och inte pratar i munnen på varandra och att alla får
möjlighet att göra sig hörda
• inte göra narr/håna någon
• vi uppmuntrar, stöttar och hjälper varandra. Vi godtar ingen form av kränkning,
sexuella trakasserier, mobbning, hot eller våld i någon form vare sig verbalt eller
fysiskt.
• komma i tid med rätt arbetsutrustning/material (böcker, penna, papper, skyddskläder,
idrottskläder etc.) till lektionerna
• gå in utan att störa pågående verksamhet om vi är försenade
• under lektionstid och annan gemensam aktivitet ha mobiltelefonen avstängd alternativt
inställd på ljudlöst dock ej besvara samtalet under pågående lektion/aktivitet.
• bara använda mp3/musikspelare när det är en lektion/aktivitet där det är möjligt, dock
anpassas volymen så att omgivningen inte störs
• endast använda datorn enligt lärarens instruktioner under lektionstid
• endast förtära dryck, frukt…. I de klassrum/lokaler där/när det tillåts på ett
hänsynsfullt sätt så att det inte stör någon annan
• vara ärliga, uppriktiga och inte tillåta fusk
• innan vi lämnar lektionssalar, cafeteria och övriga lokaler vi besökt, plockar vi undan
och städar efter oss
• vi är rädda om skolans material och utrustning liksom våra egna och andras
tillhörigheter
• bara röka där det är tillåtet med hänsyn till omgivningen
• Vi respekterar våra mattider
• Vi har inga ytterkläder, mössor/kepsar på i matsalen
• Vi dukar av efter oss och lämnar disken på avsedd plats
• Vi tar hänsyn till varandra och har ett trevligt bemötande
Följande påföljder kan bli aktuella om jag väljer att inte följa trivselreglerna:
• Läraren har rätt att omhänderta störande/farliga föremål
• Avvisning från lektionstillfället
• Samtal mellan elev och lärare/klassföreståndare
• Samtal mellan elev, vårdnadshavare och klassföreståndare
• Samtal mellan elev, vårdnadshavare och rektor
• Skolledning och elevvårdsteamet kan kopplas in
• Ersättningsskyldighet/polisanmälan
• Yttersta konsekvensen kan bli avstängning
Känner du dig som elev kränkt eller felaktigt behandlad:
Kontakta genast någon du har förtroende för, du kan alltid vara anonym:
• Klassföreståndaren eller någon annan lärare
• Elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, ungdomskonsulent, specialpedagog, syv,
rektor)
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Elevråd, klasskamrat
Rektor

Trivselreglerna är gemensamt framtagna av elever och lärare på Pihlskolan

