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Det här är Kungsmarksskolan 22/23 
 

På vår skola respekterar vi varandra och våra 
olikheter 

 
 

För att nå de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla måste vi ha 
en trygg och stimulerande lärmiljö. För att det ska bli möjligt ska personal 
arbeta utifrån: 
  

• Bygga förtroende och respektfulla relationer genom att lyssna, stötta 
och uppmuntra.  

 
• Stå upp för skolans värdegrund, ordningsregler samt 

likabehandlingsplanen.  
 

• Reagera och agera när man ser/hör något som inte stämmer in på 
Kungsmarksskolans värderingar/regler.  

 
• ”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.”  
 

För att skapa arbetsro och få möjlighet att lyckas och nå 
betygskriterierna ska: 

 Elever  

• Komma i tid till lektionerna och ha med arbetsmaterial.  
• Vid lektionsstart samlas enligt lärares önskemål (i led eller vid 

bänken).  
• Vid lektionsstart lämna in avstängda mobiltelefoner till läraren.  
• Sätta sig lugnt på sina fasta platser.  
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Lärare 

• Starta och avsluta lektionerna på ett tydligt sätt.  
• Samla klassen antingen i led eller inne i klassrum för en lugn start. 
• Vara en tydlig ledare och ge klara och enkla budskap i sin 

undervisning. 
• Vara den som alltid delar klassen i arbetsgrupper. 

 

Allmänna ordningsregler  

 
• Vi använder ett vårdat språk samt försöker vara en bra medmänniska.  
• Vi tar väl hand om våra gemensamma utrymmen.  
• Vi stör inte egna eller andras lektioner.  
• Bollar, skateboards etcetera använder vi utomhus.   
• Alla former av tobak, såsom rökning, snus samt vape är förstås 

förbjudet på skolans område.  
 
 

Viktigt att veta 

• Alla elever har rätt till en god lärmiljö, om en elev inte följer 
gemensamma överenskommelser följer skolan konsekvenstriangeln, 
likabehandlingsplanen samt drogpolicyn.  

 
• Mobil som missbrukas på lektionstid beslagtas och lämnas till 

rektor/skoladministratör. Mobilen återfås tidigast vid dagens slut.  
 

• Vid skolk/oanmäld frånvaro kontaktas vårdnadshavare av mentor.  
 

• Vid hög skolfrånvaro görs en anmälan till huvudman. 
 

• Skolan är ingen allmän plats och skolan är restriktiv med att ta emot 
besök 

Alla vi på skolan, elever och personal, är alla vår arbetsmiljö. Vi 
försöker alla bidra till detta så gott vi kan. 

 

Om skolan har oro för barn, har vi en skyldighet att anmäla vår oro till 
individ och familjeomsorgen.  
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