
Förväntansdokument 

 
”Skolans och hemmets gemensamma ansvar för elevens skolgång skall skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barnets utveckling och lärande.” 
                                                                    Citat ur läroplanen 

 

 

På vår skola har vi trivsel och ordningsregler. Dessa är till för att skapa arbetsro och en 

skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Ljusfalls friskolas trivselregler 

 
 Vi möter varandra med omtanke, förståelse, tillit och respekt.  

 Vi respekterar varandras olikheter och lika värde. 

 Vi tar avstånd från trakasserier och kränkande behandling. 

 Vi lyssnar på den som har ordet. 

 Vi är rädda om skolans saker, vår natur och vår miljö. 

 Vi ger andra arbetsro. 

 Vi ser till att alla som vill har någon att leka med på rasten. 

 Vi följer de bestämmelser som finns på rasterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ljusfalls friskolas ordningsregler 

 

 Vi räcker upp handen när vi vill säga något och är tysta när andra har ordet. 

 Vi lämnar in mobiltelefoner och andra värdesaker när vi kommer till skolan. Dessa 

låses in och fås tillbaka när skoldagen är slut.  

 Inga bilder eller filmer får tas inom skolans område. Om detta sker kommer skolan 

vidta åtgärder.  

 Vi håller reda på våra saker. 

 Vi är lugna och pratar tyst i korridoren. 

 Vi håller oss innanför skolans område. 

 När vi leker, försöker vi komma överens och bestämma saker tillsammans. 

 Vi har ett vårdat språk. 

 Vi inbjuder andra till våra lekar och ser till att alla har någon att vara med.  

 Vi följer de olika reglerna som finns för rastaktiviteter och lekar. 

 Vi är snälla mot varandra i kojan, förstör inte varandras kojor och låter alla vara med. 

Oanvändna kojor tas ner och saker lämnas in. 

 Pinnar används enbart till att bygga kojor med. 

 Vi följer reglerna i pulkabacken och har hjälm när vi är på isen. 

 Vi slåss inte och kastar inte sten eller andra föremål. 

 Vi respekterar andras saker och låter de vara i fred. 

 Rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för 

utbildningen eller som kan utgöra fara för säkerheten. Föremålet återlämnas vid 

skoldagens slut om det inte finns särskilda skäl till att göra så.  

 Förstörelse av skolans egendom medför att man blir ersättningsskyldig. 

 

 

 

Om man bryter ordningsreglerna gäller följande: 

 Direkt tillsägelse 

 Enskilt samtal med dig. 

 Information till dina föräldrar. 

 Möte med dig, dina föräldrar och berörd personal. 

 Elevvårdskonferens med dina föräldrar, elevvårdsteam och skolledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förväntningar 
 

Det här förväntar vi oss av 

dig som elev: 

 
*Att du alltid uppträder  

kamratligt, artigt och hänsyns- 

fullt mot alla barn och vuxna. 

 

*Att du visar en vilja att  

utvecklas genom att ta ansvar,  

respektera regler och stå för vad 

du säger och gör. 

 

* Att du pratar med en vuxen om 

 du märker att något är fel eller  

att någon är elak.  

 

*Att du sköter ditt skolarbete och 

 tar ansvar för de uppgifter du  

  skall göra hemma och i skolan. 

 

* Att du ser till att ta med  

det du behöver under skoldagen  

(t ex idrottskläder, böcker,  

lappar som ska lämnas mm). 

 

* Att du som åker buss tänker på 

att följa bussreglerna.  

 

* Att du följer allemansrätten och 

är rädd om vår natur och miljö.  

 

 

Det här förväntar vi oss av 

dig som vårdnadshavare: 

 
* Att du respekterar pedagogens 

roll som professionell utbildare. 

 

* Att du som förälder sätter  

gränser och tar ansvar för att ditt 

barn är utvilat, har ätit frukost  

och kommer i tid till skolan. 

 

* Att du har ett positivt 

förhållningssätt till skolan 

gentemot ditt barn. 

 

* Att om du undrar över något, 

eller är missnöjd – i första hand 

talar med den personal som är 

närmast berörd.  

 

* Att du sjukanmäler ditt barn på 

morgonen när hen är sjukt. 

 

* Att du varje dag tar del av 

eventuell information från skolan 

och skickar tillbaka svarslappar. 

 

* Att du intresserar dig för ditt 

barns hemuppgifter och tar det 

slutgiltiga ansvaret för att det  

sköts. 

 

* Att du ser till att personalen får 

veta om ditt barn berättar något 

som är värdefullt för skolan att  

veta. 

 

* Att du talar om för personalen 

när du lämnar och hämtar ditt  

barn på fritids. 

 

* Att konflikter som uppstår 

mellan barn på fritiden, löses  

innan nästa skoldag börjar. 

 

Det här kan ni förvänta er 

av skolans personal: 
 

* Att all personal arbetar för att 

skapa en positiv stämning på 

skolan. 

 

* Att vi möter barnen med 

hänsyn och respekt. 

 

* Att vi ser varje elev som en 

resurs vars engagemang och 

förmåga ska tas tillvara. 

 

* Att vi dagligen arbetar för att 

barnen ska trivas och känna sig 

trygga i skolan. 

 

* Att vuxna handleder barnen i 

att lösa konflikter efter behov. 

 

* Att vi arbetar aktivt mot 

mobbing. 

 

* Att vår strävan är en lugn och 

trivsam skolmiljö, ute och inne. 

 

* Att vi arbetar för jämställdhet. 

 

* Att berörd personal tar 

kontakt med vårdnadshavare 

om något särskilt har hänt. 

 

* Att vi strävar efter att 

organisera undervisning så att 

alla barn ska nå de mål som 

finns i läroplanen och att de får 

inflytande över sitt skolarbete. 

 

* Att vi strävar efter att barnen 

skall lära sig ta ansvar för sig 

själva och sitt skolarbete. 

 

* Att vi strävar efter god kvalitet 

 i verksamheten och ständigt  

arbetar för att den skall bli bättre. 

 

 

 

 

Kom ihåg att du som förälder alltid är välkommen till skolan! 


