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Värdegrund, samt policy och regler för en trygg och 

lärande skolmiljö vid Kristinebergskolan. 

 

VÄRDEGRUND 

 
I läroplanen Lgr 11 under kap 2.1 ”Normer och värden” står bl.a. följande 

angivet:  

 

Skolans mål är att: 

 

 Varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar, samt personliga erfarenheter. 

 Varje elev respekterar andra människors egenvärde. 

 Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 

 Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper, och  

 Visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från 

ett demokratiskt förhållningssätt. 
 

SKOLANS POLICY 

 
1 På vår skola skall undervisningen fungera så bra som möjligt, därför 

vill vi 
att alla strävar efter att göra så bra prestationer som möjligt, var och en efter sin 

förmåga 

att en god ordning skall råda,  när det gäller tider och material 

att en god anda och ömsesidig respekt skall råda mellan elever, personal och föräldrar 

 

2 På vår skola skall miljön vara trivsam, därför vill vi 
att lokaler, inredning och skolmaterial skall vara hela och hanteras varsamt av alla på 

skolan 

att alla hjälps åt att hålla skolan ren och snygg 

att böcker och väskor förvaras i skåpen och att var och en har ansvar för sin nyckel. 

 

3   På vår skola skall alla känna sig trygga, därför vill vi 
att alla skall vara delaktiga i att motverka varje form för diskriminering, kränkning och 

mobbning 

att skolan är fri från tobak och droger 

att elever och personal är trevliga mot varandra och använder ett vårdat språk 



SKOLANS ORDNINGSREGLER 
 

Ordningsreglerna syftar till att skapa trygghet och arbetsro i skolan och ska ge 

vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden och 

situationer som rör miljön i skolan. De ska bidra till att skolan blir trygg och 

stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå. 

 

Lärare, elever och vårdnadshavare ska känna till vilka regler som gäller och vilka 

konsekvenserna blir om de inte respekteras. 

 

   1    Oro och stök 
          Om en elev uppträder störande skall skolans personal ingripa och åtgärda. Om en elev 

stör undervisningen har läraren vissa disciplinära befogenheter. Läraren skall uppmana 

eleven att ändra sitt beteende och kan visa ut henne eller honom från klassrummet, 

dock högst under resten av lektionen. Läraren kan även låta eleven stanna kvar i 

skolan under uppsikt i högst en timme efter skoldagens slut. Den tiden ska fyllas med 

meningsfulla uppgifter som har koppling till skolarbetet. 

 

2 Slagsmål och bråk 
Om slagsmål och bråk uppstår måste skolans personal ingripa. Den vuxne skall 

försöka lösa konflikten med samtal. Om det inte går att samtala med eleverna i den 

akuta situationen får skolans personal, för att stoppa misshandel av en person eller 

förstörelse av egendom, handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt den 

så kallade nödvärnsrätten. Skolledningen har alltid ansvar för att en polisanmälan blir 

gjord när våld eller hot om våld har förekommit. Det är polisens sak att utreda om 

brott har begåtts. 

 

3 Fusk 
Om en elev fuskar vid exempelvis prov, läxinlämningar eller inlämnat arbete ska 

vårdnadshavaren kontaktas av läraren. Rektor och lärare gör i det enskilda fallet 

bedömningar om elever ska få göra ett nytt prov. 

 

4 Skolk och sen ankomst 

Vid skolk ska klassföreståndaren kontakta elevens vårdnadshavare. Vid upprepat 

skolk ska skolans elevvårdsgrupp underrättas. Sen ankomst utan giltigt skäl ska 

antecknas i skolans närvaroprogram. Skolk eller sen ankomst kan leda till kvarsittning 

under uppsikt i högst en timme efter skoldagens slut. Den tiden ska fyllas med 

meningsfulla uppgifter som har koppling till skolarbetet. 

 

5 Vilka åsikter kan man inte ge uttryck för 
Om någon uttrycker missaktning för andra pga. ras, kön, nationalitet eller sexuell 

läggning träder skolans likabehandlingsplan i kraft. 

 

6 Märken och symboler 
Märken och symboler som bedöms motverka skolans policy kan förbjudas av 

skolledningen. 

       

 



 

7 Klädsel 
Klädsel är något som normalt bestäms av eleverna själva. En klädsel som i hög grad 

kan uppfattas som stötande får inte bäras. I vissa fall behöver skolledningen vidta 

åtgärder angående en enskild elevs klädsel. Eleverna får inte bära keps och/eller 

ytterkläder i matsalen. Eleverna får heller inte ha klädsel som stör undervisningen.  

 

8 Störande och farliga föremål 
Mobiltelefoner och andra privata elektroniska föremål skall vara avstängda och 

undanlagda på lektionstid. Elektroniska föremål som t.ex. mobiltelefoner kan 

användas vid de tillfällen då läraren anser att det är en pedagogisk tillgång. Föremål 

som kan skada människor eller egendom får ej medtagas till skolan. Fotografering och 

filmning är endast tillåten i samband med skolarbete och på lärares direktiv. 

 

 

 

 

Utvärdering 

 
Ordningsreglerna utvärderas och följs upp varje år av skolans personal tillsammans 

med representanter för eleverna och representanter för vårdnadshavare. 

 

Om problem med ordningen uppstår arbetar vi i skolan på följande 

sätt: 

 
Uppstår ordningsproblem ska läraren samtala med eleven. Om problemet kvarstår ska 

klassföreståndaren informeras. Om problemet kvarstår ska klassföreståndaren samtala 

med elev och föräldrar. Om problemet kvarstår ska klassföreståndaren göra en 

anmälan till skolans elevhälsagrupp, som består av kurator, skolsköterska, 

specialpedagog och som leds av rektor. Elevhälsagruppen följer upp redan vidtagna 

åtgärder och fattar därefter beslut om vidare åtgärder. Elevhälsasgruppen beslutar även 

om elevvårdskonferens ska hållas och om ärendet ska föras till socialtjänst eller polis. 

Rektor kan även besluta att skolans nämnd ska informeras om problemet.  


