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ABRAHAMSBERGSSKOLAN
TRYGGHET OCH KUNSKAP
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

TRYGGHETS- OCH TRIVSELREGLER
Vår ambition är att alla elever ska trivas och känns sig trygga i skolan, på fritids
och fritidsklubben.
Du kan som elev genom trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en
trygg och trivsam skola där alla trivs.
Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande
behandling, vill vi att du kontaktar en vuxen. Detta gäller också om du känner
någon annan som är utsatt.

För att skapa trygghet och trivsel har vi ett antal regler.
För oss (elever och personal) på Abrahamsbergsskolan är det självklart
 att följa skolans Likabehandlingsplan.
 att respektera allas rätt till en trygg och lugn arbetsmiljö.
 att uppföra sig väl mot alla i skolan - både i sitt sätt att vara och på det sätt
man talar.
 att visa ansvar för och var rädd om vår gemensamma skolmiljö, genom att
t ex kasta servetter och annat skräp i våra papperskorgar och lämna
toaletterna fräscha efter sig.
 att ha med sig det som behövs till varje lektion.
 att komma i tid till alla lektioner.
 att ytterkläder, mössor och kepsar lämnas i skåp eller hängs på krokar
under lektioner och måltider.
 att inte använda sin mobiltelefon på ett störande eller kränkande sätt.
I förekommande fall stänga av den helt och lägga den på angiven plats till
exempel vid prov eller om man inte respekterar regeln gällande
mobiltelefon.
Gustav III:s väg 2-10
168 30 BROMMA
Tfn: 08/508 48 900
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.

s

SID 2 (2)

För att undvika olyckor under skoltid
o får du inte ta med föremål till skolan som kan skada andra.
o är all snöbollskastning på skolgården förbjuden.
o får du inte köra moped, cykla, åka skateboard och inlines eller dylikt på
skolans område under verksamhetstid (kl. 06.30-18.00).
o får du inte sitta i fönstren, åka på ledstänger eller bolla inomhus.
o får elever i förskoleklass-årskurs 3 inte lämna skolgården på rasterna.
Däremot får elever i årskurs 4-6 vara i Dragonparken och årskurs 7-9 får
vistas i närområdet.

Dessutom
•

är godis och tuggummi ej tillåtna inom skolans lokaler och på skolans
område.

•

är det snus- och rökförbud både inom och utanför skolans område.

•

får du inte fotografera och ljudupptagningar utan den/de berördas
tillstånd.

Åtgärdstrappa
Om en elev eller klass uppträder olämpligt (i strid med skolans regler) gäller
rutinerna i våra åtgärdstrappor för enskild elev eller klass.

Ersättningsskyldighet och polisanmälan
- Ersättningsskyldighet vid skada på skolans egendom. Läs mer i skolans
informationshäfte.
- Polisanmälan görs enligt samma regler som gäller i samhället i övrigt.

