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Skolans och förskolornas regler 

Till Sigfridsborgs skolenhet ska alla barn gå med glädje varje dag, de ska 

vilja komma tillbaka imorgon! De ska känna sig trygga och sedda! Vi ska 

ha en lugn dag på skolan och ha goda rutiner som gör att dagen blir trygg 

och säker för alla.  

Vår värdegrund LIKA – UNIKA, Allas lika värde är basen för allt socialt 

samspel genomförande under hela dagen. 

Tryggheten kommer först för oss! 

För att detta skall lyckas måste vi alla, personal, elever och föräldrar, ta 

vårt ansvar och vi har därför tydliga regler och förväntningar.  

 

Så här är vi mot varandra så alla ska trivas och må gott  

 Vi visar respekt, är artiga och trevliga mot varandra 

 Mobbning och kränkande behandling är förbjudet! 

 Vi använder ett vårdat språk 

 Vi ger varandra arbetsro 

 Vi bjuder in varandra i leken 

 Vi går inomhus 

 Du ska vara rädd om andras saker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolans regler  

 Du ska använda hjälm när du cyklar till skolan och låsa cykeln vid 

cykelstället 

 Du får inte åka cykel, inlines, skateboard eller sparkcykel inom skolans 

område under verksamhetstid, 07,00-18,00 

 Mobiltelefonen ska förvaras i väskan och vara avstängd under dagtid, även 

raster mm. 

 Du ska vara rädd om skolans material och lokaler 

 Vi klättrar inte i våra fina träd 

 Om du orsakar skada på grund av vårdslöshet blir du ersättningsskyldig 

 

 Snöbollskastning är förbjudet 

 Du får endast lämna skolans område under skoldagen om du har tillstånd 

av föräldrar och skolans personal 

 

 Pälsdjur får ej tas med till skolan 

 

Elev 

Som elev på Sigfridsborgsskolan är du viktig och därför förväntar vi oss 

av dig att  

 Du följer skolans regler 

 Du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt 

 Du använder ett vårdat språk 

 Du bemöter andra som du själv vill bli bemött 

 Du är med och skapar arbetsro 

 Du är hjälpsam 

 Du lyssnar på andra 

 Du kommer i tid och har med dig den utrustning/material som du behöver 

 Du är ärlig och står för det du gör 

 Du är rädd om miljön i skolan 

 Du är delaktig och ger förslag till klassråd, skolråd och matråd om 

förbättringar 

 Du tar ansvar för dina hemuppgifter 

Som elev på Sigfridsborgsskolan förväntar vi oss att du gör ditt allra 

bästa för att nå dina mål! 



Lärare / Pedagog 

Som elev/barn på Sigfridsborgsskolan med förskolor kan du förvänta dig av oss att 

 Vi bemöter dig hänsynsfullt, artigt och vänligt 

 Vi bemöter dig som den unika person du är  

 Vi strävar mot en inspirerande och meningsfull undervisning/pedagogisk 

verksamhet 

 Vi, tillsammans med dig, arbetar för att skapa arbetsro 

 Vi ger dig det stöd du behöver 

 Vi tar ansvar för och följer upp det vi tillsammans kommit överens om 

 Vi lyssnar på dig och tar tillvara på dina synpunkter 

 Vi tillsammans med dig arbetar för trivsam miljö 

 Vi följer upp ditt skolarbete regelbundet 

 Vi agerar snabbt och tydligt vid kränkning 

 

Som förälder på Sigfridsborgsskolan och förskolor kan du förvänta dig av 

oss att  

 Vi tar kontakt vid behov 

 Vi kommunicerar och informerar om elevens lärande och utveckling 

 Vi verkar för en trygg och kunskapsorienterad tillvaro i skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förälder 

Som förälder på Sigfridsborggskolan är du viktig och därför förväntar vi 

oss av dig att: 

 Du ställer upp på skolans värdegrund och samverkar tillsammans med 

personalen för barnets och skolans bästa 

 Du håller kontakt med ditt barns lärare/pedagoger och fritidshemspersonal 

 Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för sin skoldag 

 Ditt barn är utvilat och har ätit frukost 

 Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan  

 Du diskuterar med ditt barn om vikten av arbetsro i skolan  

 Ditt barn är hemma vid sjukdom 

 Du sjukanmäler ditt barn i Schoolsoft 

 Du håller dig uppdaterad i den information som gäller skolan i bl a 

Schoolsoft, barn blir oroliga om saker glöms och missas. 

 Du undviker ledighet för ditt barn utöver skollov 

 Du meddelar i god tid till fritidshemmet om ditt barn inte ska närvara vid 

lov 

 Du är uppmärksam på hur ditt barn mår i skolan och tar kontakt vid behov 

 Du uppmuntrar, stödjer och intresserar dig för ditt barns hemuppgifter och 

det som är överenskommet 

 Du talar respektfullt om personalens och skolan i barnets närhet 

 Du kontaktar skolan vid frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 


