
                Trivselregler och ordningsregler för Viktoriaskolan

Vårt förhållningssätt grundar sig på vår värdegrund som beskrivs i Viktoriaskolans skolplan 
och våra värdegrundsord. Den kan sammanfattas i Bibelns ”gyllene regel” 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er ska ni också göra mot dem.”

Vi vill i samarbete med hemmen fostra elever till att visa respekt och hänsyn mot andra. 
Vi som arbetar på Viktoriaskolan har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan. Därför 
har all personal en skyldighet att ingripa när elever inte följer våra trivsel och ordningsregler 
och alla elever  en skyldighet att följa tillsägelser, oavsett vem  ur personalen som säger till. 

Det är självklart att vi i skolan följer samma lagar och regler som gäller i samhället i övrigt 
vad gäller våld, trakasserier, stöld, skadegörelse, droger etc. (Se även Viktoriaskolans 
likabehandlingsplan där kränkningar och trakasserier behandlas mer ingående). 
För allas trevnad och säkerhet behövs det dock i skolan särskilda ordningsregler.

Vi strävar efter en lugn och positiv miljö på skolan.
Trivselregler:

1. Vi pratar gott om och till varandra och vi använder ett vårdat språk
2. Vi är hjälpsamma och omtänksamma mot varandra
3. Vi visar respekt för varandra, både vuxna, ungdomar och barn
4. Vi försöker se till att alla har någon att vara med
5. Vi löser konflikter genom samtal

Ordningsregler:
1. Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss rätt material
2. Vi har arbetsro på lektionerna
3. Vi använder bara mobiltelefoner och datorer i utbildningssyfte under lektionstid 
4. Vi tar av oss ytterkläder och ytterskor när vi kommer in
5. Vi är rädda om skolans innemiljö och lämnar lokalerna som vi önskar finna dem
6. Vid skadegörelse ska den som är vållande ersätta skadan.
7. Vi leker inte på ett sådant sätt att någon kan bli skadad 
8. Vi låter bli att kasta snöboll och att ”snöpula” varandra
9. Vi äter inte godis på skolans område
10. Elever t.o.m. skolår 6 får inte lämna skolans område under skoltid utan lärares tillstånd
11. Vi är rädda om naturen och hela vår utemiljö

Om dessa regler inte följs kommer någon/ några ur personalen att:
o Ta ett samtal med dig
o Kontakta dina föräldrar
o Ha ett möte med dig och dina föräldrar.
o Vid mötet kommer ett åtgärdsprogram att upprättas.

Situationen avgör vilken av åtgärderna ovan som kommer att bli aktuell.
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