
 
        Barn- och Utbildning 
 

Diskutera Likabehandlingsplanen med dina kamrater, föräldrar och lärare. 
Skriv sedan under på att du vill vara med och skapa trivsel på vår skola.    
 

Trivselregler för Brattfors skola läsåret 2016/2017 
 

PÅ BRATTFORS SKOLA SKALL ALLA VARA TRYGGA, TRIVAS OCH MÅ BRA 
OAVSETT KÖN, ÅLDER ELLER BAKGRUND. 

DET BETYDER ATT VI... 

 använder ett vårdat språk 

 är rädda om varandra och vår skola 

 respekterar tillsägelser när man bryter mot skolans regler 

 gör vårt bästa för att alla ska må bra 

 

PÅ BRATTFORS SKOLA FINNS OCKSÅ FÖLJANDE REGLER: 
 

 Du är så tyst som möjligt i klassrum och korridorer. 

 När du kommer på morgonen är du i Bäverhyddan om du går i F-2. Går du i 3-4 är du 

i Varglyan eller Björnidet. 

 På rasterna är du ute och har kläder efter väderlek. 

 Du lämnar inte skolans område utan tillstånd.  

 När det ringer in efter rast går du genast in. 

 Du cyklar inte på skolgården. Under skoltid är cykeln orörd. 

 Lekredskap och andra saker som du tar ut på rast, ansvarar du själv för att de  

kommer in efter lunchrasten. 

 Skolan och fritids tar inte ansvar för dina personliga tillhörigheter som leksaker, 

mobiler, samlarkort eller annat. 

 När du åker rullskridskor/inlines, kickboard, skateboard, pulka och skridskor  

har du hjälm hela tiden. 

 Snöbollar kastar du bara mellan målen på fotbollsplanen. Du gör inga hårda snöbollar. 

 Mobiltelefonen förvaras i ett låst skåp i personalrummet under hela skoldagen, med 

ljudet avstängt.  

 I skolbussen har du alltid bältet på dig. Du håller rent omkring dig och ser till att 

du är lugn och tyst i bussen.  

 Ingen kränkande behandling får förekomma. Det är förbjudet att ha kläder,  

symboler, ringsignaler, musik mm som kan uppfattas kränkande av elever och 

personal. Detta kan tex vara nazistiska/rasistiska budskap eller uppmaning till 

missbruk. Skolan förbehåller sig rätten att avgöra vad som är kränkande. 

 

Åter till skolan 
 
Vi har tagit del av Trivselreglerna för Brattfors skola 2016/2017  
 
Jag vill vara med och skapa trivsel på vår skola! 
 
Elevens namn…………………………………………………………………………. 
 


