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Välkommen till Stavsborgsskolan! 

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Stavsborgsskolan. Vi vill hälsa Dig som elev 

och vårdnadshavare varmt välkommen. I nedan dokument har vi samlat våra 

förväntningar och hur vi önskar att vi förhåller oss till varandra för att ha en fin 

skoldag tillsammans. I dokumentet hittar Du även skolans Trivselregler. Vår 

målsättning är att alla elever ska må gott, känna trygghet, har en lustfylld skoldag 

och utvecklas maximalt. Tillsammans skapar vi en fin arbetsmiljö.  

Varmt välkomna! 

Alla medarbetare och skolledningen på Stavsborgsskolan  

 

Vår värdegrund  

På Stavsborgsskolan ska varje elev känna sig trygg och respekterad. Var och en ska 

bemötas utifrån allas lika värde och lika rättigheter och ingen ska utsättas för 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Var och en ska 

behandlas med respekt och tillit.  

• Elevens tid på skolan ska rusta eleven för fortsatt resa efter grundskolan.  

• Vi ska fylla elevens ryggsäck med nödvändiga kunskaper som krävs för den 

enskilda elevens fortsatta kunskapsresa genom livet med gymnasiet som 

första anhalt. 

  

Betyget är biljetten för att kunna kliva ombord och söka den destination som 

eleven önskar bege sig till, kunskaperna är kartan och kompassen att hitta 

fram.  

Elevers inflytande och ansvar 

Elevers delaktighet och inflytande är A och O för att nå en maximal utveckling. 

Alla lärare och pedagoger arbetar med inflytande varje dag – det sker på många 

olika sätt men framförallt utifrån att alla lärare och pedagoger arbetar utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Vi lyssnar på eleverna, tar in deras tankar och 

omsätter dem i verksamheten. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att elever ska 

förstå vad demokrati är. Med inflytande kommer även ansvar, elever ska med 

stigande ålder kunna ta ett större ansvar för sin utbildning.  

 

 



 

 

Tryggheten är viktigast för oss för att nå maximal utveckling för alla elever 

under hela skoldagen och fritidshemstiden 

Alla vi som arbetar på skolan agerar utifrån ett professionellt bemötande av alla, 

vilket innebär att vi är närvarande aktiva pedagoger och lärare som strävar efter att 

alla elever ska utvecklas maximalt. Vi finns här för Dig som elev. Samarbetet med 

Er vårdnadshavare är otroligt viktigt då Du är expert på Ditt barn/ungdom. Vi 

förväntar oss att vi arbetar mot samma mål. Vi inom enheten agerar alltid med 

elevernas bästa för ögonen.  

 

Som förälder är Du Ditt barn/ungdoms viktigaste resurs varför vi förväntar 

oss att du arbetar tillsammans med oss i skolan för att nå våra gemensamma 

mål. Vi vill att Du tänker lite extra på:  

 

❖ Ditt barn/ungdom är hemma vid sjukdom.  

❖ Du undviker att tala negativt om verksamheten eller Ditt barn/ungdoms 

utveckling i barnet/ungdomens närhet, be om ett möte.  

❖ Du kontaktar enheten vid frågor.  

❖ Du undviker att ansöka om ledigt när Ditt barn/ungdom går i skolan.     

Under Nationella prov beviljar vi inga ledigheter alls.  

❖ Du håller Dig uppdaterad på information via Infomentor.  

Tillsynsansvar:  
Som skola har vi ett tillsynsansvar. För årskurs F-6 gäller att eleverna inte får lämna 

skolans område under hela skoldagen och fritidshemstiden utan att tala med en 

vuxen.  

För år 7-9 får eleverna lämna skolans område vid rast. Men vi vill uppmana Dig 

som vårdnadshavare att tala med Din ungdom om att inte lämna skolans område 

om de verkligen inte behöver. Skolan kan endast upprätthålla Tillsynsansvaret när 

eleverna är inom skolans område. Om eleven lämnar skolans område övergår 

Tillsynsansvaret till Dig som vårdnadshavare enligt Föräldrabalken.  

Enhetens gemensamma regler 
På skolan har vi valt att dela upp våra regler i 4 nivåer:  

• Förväntningar  

• Trivselregler  

• Klassrumsregler, salsregler eller regler för speciella lokaler  



 

 

• Skolans regler som följer Sveriges lag 

Våra regler och förväntningar är till för att vi ska ha en så fin och bra dag 

tillsammans på skolan samt att vi är rädda om vårt material och vår miljö.  

På vår skola ska vi visa hänsyn till varandra och behandla varandra med 

respekt. 

Det gör vi genom att under hela skoldagen 

• ha en vänlig samtalston och ett vårdat språk 

• vi går inomhus och springer utomhus 

• komma i tid till undervisning och samlingar och ha med oss material 

• bidra till din och andras studiero 

• värna om skolmiljön och hålla snyggt och rent 

• vara rädda om böcker, digitala verktyg och annat undervisningsmaterial 

• vara rädda om skolans möbler samt övrig inredning och föremål 

 

Trivselregler 

• Vi lämnar ytterkläder på anvisad plats 

• Vi äter och dricker i matsalen om inte annat är avtalat med personalen  

• Vi använder cykel, moped, skateboard och liknande endast utanför 

skoltid och skolans område. Under skoltid är ovan fastlåsta i cykelställ 

eller på anvisad plats. 

• Vi använder hjälm vid aktiviteter där personalen anser det nödvändigt 

• Mobiltelefon eller andra digitala verktyg används bara när en vuxen säger 

att vi ska  

• I årskurs F-3 så lämnas mobilen in för hela skoldagen  

• Läsk, godis och liknande äter du hemma. Du får endast ta med frukt eller 

grönsaker till skolan om inget annat är uppgjort med mentor och VH. 

Klassrumsregler, matsalsregler återfinns i respektive lokal.  

Skolregler som har stöd i Sveriges rikes lag  

• Vi kastar inte föremål som kan skada (ex. snöbollar, vattenballonger, stenar 

etc) 



 

 

• Vi fotograferar och filmar inte varandra om inte annat är avtalat med 

personalen  

• Vi utsätter inte andra för kränkande behandling, mobbning, trakasserier, hot 

och våld 

• Vi tar inte med farliga föremål till skolan 

• Vi använder inte energidryck, nikotin (cigaretter och snus) eller andra 

berusningsmedel under skol- och fritidstid 

Sådant som betraktas som brott i samhället utanför skolan, är brott också 

inom skolans område och kan komma att polisanmälas. 

 

Om Du som elev inte följer våra regler blir detta konsekvenserna: 

 

 

Särskilda konsekvenser: 

Föremål såsom mobiltelefon, sparkcyklar, bollar etc. kan beslagtas tillfälligt och 

återlämnas till ägaren vid skoldagens slut eller till vårdnadshavare. Om elev vid 

upprepade tillfällen, eller med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild 

anledning att inte återlämna kan föremålet omhändertas upp till fem dagar.   

Vid skadegörelse tillämpas ersättningsskyldighet, där beloppet bestäms utifrån 

graden av skadegörelse. I första hand får eleven möjlighet att återställa det 

förstörda. 

Elev som inte följer skolans IT-regler riskerar att stängas av från användandet av 

skolans digitala verktyg.  

1

Tillsägelse av 
vuxen 

2

Samtal med 
mentor eller 
annan vuxen 

3

Mentor tar 
kontakt med 
dina föräldrar 

4

Mentor 
inbjuder till 

möte på skolan 
med Dig och 

dina föräldrar 

5

Skriftlig varning 
tilldelas av bitr. 

rektor eller 
rektor 

6

Rektor beslutar 
om åtgärder 

enligt 
skollagen, tex 
omplacering, 
avstängning 



 

 

 

Otillåten frånvaro:  
När en elev har otillåten frånvaro kommer vi som skola:  

1. Undervisande lärare kontaktar Dig som VH samma dag 

2. När frånvaron närmar sig 10-15% så kommer mentor kontakta Er VH.  

3. Om frånvaron fortsätter bjuder mentor in Er VH och elev till ett möte på 

skolan.  

4. Fortsätter frånvaron lämnar mentor över ärendet till skolans 

elevhälsoteam. 

5. Elevhälsoteamet upprättar en handlingsplan tillsammans med mentor och 

Er VH. Kurator kan få i uppdrag att upprätta en social kartläggning.  

6. Fortsätter frånvaron kallas VH till skolan med skolledning.  

7. Kvarstår frånvaron gör skolledningen en Skolpliktsanmälan och SOC 

anmälan.  

 

Skolledningen  

Anne Sjö Rektor, Ann Goliath Pillola Bitr. rektor, Jimmy Svensson Bitr. rektor  


