
Riktlinjer för trivsel på 

Föräldrakooperativet Gadden  

Bäste vårdnadshavare! 
 
Vår huvuduppgift är lärande. Lärandet ska ha sådan kvalitet att Ditt barn kan nå de nationella 
kunskapskraven i respektive ämne. Vi sätter eleven i centrum och medverkar till att Ditt barn, efter sin 
egen förutsättning, får en bra start i livet, lär sig att ta ansvar och att visa hänsyn. Du kommer att möta 
en kunnig och engagerad personal som respekterar Dig och Dina synpunkter. Vi ber Er tillsammans 
med ditt barn gå igenom dessa riktlinjer och därefter lämna talongen till respektive klasslärare.  

Skolans skyldigheter 

Du får ett trevligt, serviceinriktat och professionellt bemötande. 

Inflytande 

● Vi erbjuder Dig och Ditt barn enskilda samtal, s.k. utvecklingssamtal, minst två gånger om året. 
● Vi informerar om skolans verksamhet och mål via skolans informationsplattform Unikum, på 

hemsidan, på Facebook och vid föräldramöten. 
● Varje barn får en individuell utvecklingsplan (IUP) utarbetad i samverkan mellan Dig, Ditt barn 

och läraren samt ett individuellt åtgärdsprogram vid behov. 
● Vi ger elever inflytande över sitt dagliga skolarbete, och möjligheter att påverka verksamheten 

genom klassråd, elevråd, matråd, miljöråd och stormöten. 
● Vi ger Dig som vårdnadshavare möjlighet till inflytande i skolans verksamhet genom styrelsen. 

Trygghet/miljö 

● Vi har rutiner för att förebygga och motverka kränkande behandling, mobbning och 
främlingsfientlighet. 

● Vi arbetar förebyggande för att eleven ska ha en trygg och säker miljö. 

Måltider 

● Vi erbjuder god näringsriktig mat, ett varierat salladsbord, ekologiskt smör och ekologisk mjölk.  
● Vi erbjuder frukt två gånger i veckan . 
● Vi erbjuder vegetarisk kost och specialkost till alla som av medicinska och personliga skäl 

behöver det. 

Vår förväntan 

Det blir mycket enklare för oss att hålla en hög kvalité i skolan om Du som vårdnadshavare ser till 

● att Ditt barn kommer mätt och utvilat till skolan varje dag. 
● att Ditt barn kommer i tid till skolan, skolstart 8.30. 
● att Ditt barns väska innehåller det som behövs för dagen. 
● att Du i tid svarar på de meddelande via lappar/mail/Unikum som skolan/fritidshemmet delar ut, 

där svar förväntas. 
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● att Du läser det som står på Unikum, i loggboken, mail från skolan och veckobrevet, samt håller 
Dig orienterad om Ditt barns aktiviteter i skolan och på fritidshemmet.  

● att Du tar del av skolans policydokument på hemsidan och Unikum. 
● att Du och Ditt barn tar aktiv del i utvecklingssamtalen och den individuella utvecklingsplanen. 
● att Du meddelar skolan omgående om era kontaktuppgifter ändras och uppdatera dem även på 

Unikum.  
● att Du meddelar skolan ditt barns sjukfrånvaro varje sjukdag.  
● att Du deltar i de aktiviteter som föräldraföreningen samordnar, såsom helgstäd, storstäd och 

utefix.  
● Lämnar in ledighetsansökan för särskilda angelägenheter i god tid och respekterar att ingen 

ledighet beviljas under perioden för nationella prov (när framgår av läsårstiderna.) 

Allt blir så mycket bättre i skolan om Du som elev  

● behandlar andra som Du själv vill bli behandlad, med respekt, kärlek och generositet. 
● följer de trivselregler som gäller på skolan. Många av dem har Du genom klassrådet och/eller 

elevrådet själv varit med om att bestämma. 
● är närvarande och deltar aktivt på lektionerna. 
● är rädd om andras och skolans saker. 
● tar hem och lämnar information till dina vårdnadshavare. 
● packar allt som behövs för dagen i din väska. 
● inte har med sig leksaker till skolan, det du behöver finns på skolan. På vintern görs undantag för 

hjälm, pulka och skridskor, skolan har dock även detta till utlåning. 
● gör dina läxor. 
● äter din skollunch.  

Sist men inte minst skulle vi från skolans håll uppskatta 

● Att Du som förälder/vårdnadshavare inte talar illa om skolan, andra elever/föräldrar eller någon 
personal inför Ditt barn.  

● Att du vänder Dig direkt till oss med frågor, synpunkter eller om Du är missnöjd med något. 
Använd rätt kanal när Du ställer frågor: Drift- och lokalfrågor hos styrelsen, frågor kring skolans 
organisation och pedagogik hos rektor, frågor kring Ditt barns dagliga arbete eller omsorg hos 
klasslärare eller fritidspersonal. (Formulär för klagomålshantering finns på Gaddens hemsida.) 

● Att vi kan ha en öppen atmosfär. Kom hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är inte 
önskvärt för någon att en liten fråga så småningom blir ett stort problem bara för att man har 
väntat för länge.  

Trivselregler 

Grundreglerna 

Du ska: 

● vara mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig. 
● bidra till att alla är med och har roligt i leken. 
● vara trevlig och omtänksam mot dina kamrater. 
● vara på skolan som du förväntas vara hemma hos dig eller hos dina kamrater. 
● använda ett trevligt språk.  
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● lämna din mobil hemma eller stänga av din mobil under tiden du är på skolans område. Du 
har möjlighet att låsa in din mobil under skoltiden. Tänk på att skolan inte ersätter förlust av 
mobil eller andra medhavda värdesaker. 

Utomhus 

Du ska: 

● gå ut när det är rast. 
● hålla Dig innanför det vita stängslet. Behöver du lämna skolområdet måste du meddela någon 

vuxen. 
● vistas på framsidan av stora huset på rasterna. 
● låta bli att kasta snöboll. 
● alltid ha hjälm när du åker skridskor, pulka och stjärtlapp. 
● parkera din cykel i cykelstället, på baksidan av stora huset. Cykling på skolområdet tillåts 

endast på trafikdagen och om du har hjälm. 

Inomhus 

Du ska: 

● gå och hålla Dig lugn eftersom det pågår arbete i huset. 
● respektera matron vid lunchen. 
● respektera studieron. 
● vara rädd om all vår utrustning och våra lokaler. Vid avsiktlig skadegörelse kan du bli 

ersättningsskyldig. 
● använda datorer, iPads och digitala kameror endast för skolarbete. Var ytterst försiktig med 

att lämna ut personuppgifter om dig själv på nätet. Uppför dig trevligt även på sociala medier. 
Tänk på att det är olagligt att utge sig för att vara en annan person t.ex genom att använda 
någon annans e-post, Instagram, Facebook eller liknande och att det är brottsligt att lämna ut 
någon på nätet. Det kan komma att polisanmälas 

8< -------------------------------------------------------------- 

Var god och ta med dig talongen tillbaka till klassläraren! 

Jag har tillsammans med Mitt barn tagit del av och förstått dokumentet ovan: 

Ort och datum: ………………………………………………………  

Elevens namn och klass:…................................................................................. 

Elevens underskrift:                                      Vårdnadshavarnas underskrifter: 

        ………………………………………………………………. 

….............................................................    …..................................................... 
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