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Rättigheter  Skyldigheter 

Jag har rätt att bli respekterad av alla.  Jag ska respektera alla. 

Jag har rätt att få känna trygghet och att 
inte utsättas för diskriminering, trakasserier, 
psykisk eller fysisk kränkning. 

Jag är en bra kompis och utsätter därmed ingen 
för diskriminering, trakasserier, psykisk eller 
fysisk kränkning. 
Jag har ansvar för att alla i gruppen mår bra! 

Jag har rätt till garanterad undervisningstid. Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial 
och använder tiden till lärande. Under skoltiden 
använder jag endast datorn till skolarbete. 

Jag har rätt till god arbetsmiljö och studiero 
på hela skolan. 

Jag bidrar till god arbetsmiljö under hela 
skoldagen och studiero i alla lärmiljöer 
(klassrum, studiehall mm) genom att följa de 
regler och instruktioner jag får. 

Jag får röra mig fritt på skolgården när det 
är raster. 

Jag håller mig inom skolans gränser och förstår 
att gränserna kan förändras beroende på hur 
gammal jag är eller om jag brutit mot reglerna. 

När jag går VT i åk4 har jag rätt att använda 
min mobiltelefon före skolans första lektion 
och efter sista lektionen eller när jag har 
slutat på fritids för dagen. 

Från F-klass till och med ht åk 4 ska jag låta min 
mobiltelefon stanna hemma eller ligga avstängd i 
min väska hela skoldagen. Telefonen är också 
avstängd på fritids. 

Jag har rätt att slippa få snö kastad på mig.  Jag följer de regler som skolan har beslutat och 
kastar ingen snö på någon eller något. 

Jag har rätt att cykla till och från skolan om 
mina vårdnadshavare tillåter det. 

Jag cyklar bara till och från skolan och inte på 
skolgården. Jag följer också lagar kring hjälm 
och cykelsäkerhet. Cykeln parkerar jag i 
cykelställen. 

 

 Våra ordningsregler gäller inom skolans område och på skolbussen till och från 

skolan. 

 

Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero 1 juli 2019 

I läroplanen Lgr 11 blir nu rektorns ansvar för trygghet och studiero tydligare. 
Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för 
och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att 
eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för 
att bidra till en god arbetsmiljö. 

 


