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Karlslundsskolans trivselregler 22/23   
Skolans trivselregler har tagits fram via elevråd och klassråd, behandlats 
i Trygghetsteamet och därefter beslutats av rektor. Reglerna är till för att 
främja trygghet och trivsel för alla på skolan och gäller alla som vistas på 
skolans område.   

Trygghet och respekt  

 Jag behandlar andra väl, både IRL och på nätet  
På skolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling  

 Jag använder ett vårdat och respektfullt språk 

 Jag leker och umgås på ett respektfullt och tryggt sätt för att visa hänsyn 
till andra och undvika att kränka andra 

 Jag tar inte med farliga eller störande föremål till skolan  

 Jag är rädd om mina egna, andras och skolans saker  

 Jag håller rent och snyggt omkring mig och slänger skräp på anvisad plats 

 Obehöriga behöver söka tillstånd hos skolledningen för att få vistas i 
skolans lokaler. Obehöriga uppmärksammas och avvisas vänligt men 
bestämt om tillstånd saknas  

Ansvar  

 Jag passar tider och har med mig det jag behöver på lektionen 

 Jag som är elev följer lärarens/personalen instruktioner  

 Jag ger alla studie- och arbetsro, exempelvis genom att hjälpa till att 
skapa behaglig ljudnivå i alla skolans lokaler 

 Jag använder inte mobiltelefon på lektionerna, om inte läraren 
uttryckligen sagt att jag får det. Fotografering, ljudupptagning och 
filmning är inte tillåtet på skolans område utan samtycke.  
(Alla vill/får inte vara med på bild) 

 Jag äter och dricker inte i klassrummet, om inte läraren uttryckligen sagt 
att jag får det  

 Jag säger ifrån och/eller säger till vuxen på skolan om jag ser eller hör 
att någon bryter mot trivselreglerna 

God hälsa  

 Jag respekterar att skolan är alkohol-, tobak- cigarett- och drogfri 

 Jag använder inte allergiframkallande ämnen i skolan, såsom nötter 
eller starka dofter  

 I matsalen bidrar jag till en lugn och trivsam stämning som ger matro 
och återhämtning  

 Jag ansvarar för min hälsa och ber om hjälp om jag behöver stöd 
med någonting som påverkar mig negativt 
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Konsekvenser  

Karlslundsskolan använder sig av konsekvenser som utgår från Vallentuna 

kommuns Åtgärder för trygghet och studiero, vilka är framtagna i 
riktlinje med skollagen kap 5.   
Exempel på konsekvenser är utvisning från lektion, kvarsittning och skriftlig 
varning. 
 
Konsekvenserna bestäms utifrån grad av allvar i händelsen och med hänsyn till 
ålder och mognad.  
 

https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolorna/bilaga%202%20%E5tg%E4rder%20f%F6r%20trygghet%20och%20studiero.pdf
https://intranet.vallentuna.se/dok/files/dokument/buf/blanketter_skolorna/bilaga%202%20%E5tg%E4rder%20f%F6r%20trygghet%20och%20studiero.pdf

