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Trivselregler för Agneberg 
Reglerna gäller på hela skolan d.v.s. i klassrum, korridorer, skolgård, café, 

Agnebergshallen mm. 

Bemötande 
 Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta genom att t.ex. hälsa 

på varandra och lyssnar när andra har ordet. 
 Vi respekterar varandras rätt att vara som vi är med våra olika åsikter, 

värderingar och egenskaper.    
 Vi diskriminerar, trakasserar eller kränker inte varandra, till exempel 

använder vi inte kränkande språk. 
 Vi tar hand om varandra och lämnar ingen utanför. 
 Vi tar inte kort eller filmar varandra i skolan om vi inte kommit överens 

om det. 
 Vi väntar på vår tur i kön till matsalen. 

 
Arbetsro 
 Vi kommer i tid till lektioner och har med oss det vi behöver inklusive 

laddad dator. 
 Vi engagerar oss i våra studier. 
 Vi låter våra mobiler vara avslagna, eller på ”tyst”. Läraren bestämmer 

om insamling av mobiler, eller om de får användas i undervisningen. 
 Vi använder dator enligt lärarens anvisning. 
 Vi ser till att biblioteket är en plats där vi får studiero. 
 Vi fuskar inte vid prov, inlämningsuppgifter eller vid andra skoluppgifter. 
 Vi stör inte när vi är i korridorerna och går inte in på andra elevers 

lektioner. 
 Läraren avgör när och vad vi får äta och dricka i klassrummen. 

 
Aktsamhet 
 Vi är måna om skolans miljö och förstör inte genom att t.ex. klottra eller 

skräpa ner i skolan eller på skolgården. 
 Vi rör eller tar inte varandras saker utan att fråga om lov. 
 Vi tar ansvar för skolans material, såsom datorer och böcker. 
 Vi lämnar klassrummet med stolar och bänkar i ordning. 

 

Tillägg och förtydliganden till ovanstående regler 

 FUSK av alla slag (t.ex. kopiering från internet, lån av kamrats arbete 
eller fusk vid prov) får inte förekomma. All användning av 
mobiltelefoner under prov betraktas som fusk.  
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Konsekvenser om du bryter mot trivselreglerna: 
Skolan agerar utifrån den regel som bryts. Det kan innebära 
följande åtgärder:  
  

1. I enlighet med handlingsplaner exempelvis:  
• vid misstanke om drogmissbruk  
• vid trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering 
  
2. I enlighet med Skollagen 5. Kapitlet:  
• Rektor eller en lärare får vidta disciplinära åtgärder mot en elev 
om trivselreglerna inte följs: 

 
 
Det kan innebära bl. a. följande:  

• Din lärare kan uppmana dig att ändra ditt uppförande. Läraren kan visa ut dig från 
klassrummet för återstoden av pågående undervisningspass. Den tiden noteras som 
ogiltig frånvaro och mentor informeras. 

 
• Vid upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande kan din mentor komma 

att kalla dig till ett samtal. Är du inte myndig kommer skolan dessutom att ta kontakt 
med din vårdnadshavare.  

 
• Vid upprepade förseelser eller allvarligare förseelse, kan rektor kalla dig och, om du 

inte är myndig, din vårdnadshavare till ett samtal. Företrädare för elevhälsan kan 
komma att medverka vid utredningen, liksom lärare och mentor. 

 
• Rektor kan besluta om att ge dig en skriftlig varning. 

 
• Du bli avstängd från undervisningen helt eller delvis. 

 
• Om det du har gjort strider mot svensk lag (t.ex. stöld, våld, hot, skadegörelse) kommer  

skolan att polisanmäla dig. 
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