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Ordnings- och trivselregler på Edvardslundsskolan.
På Edvardslundsskolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.
Rättigheter
Jag har rätt att bli respekterad,
känna mig trygg och att inte
någon är elak eller dum mot mig.
Jag har rätt till garanterad
undervisningstid.
Jag har rätt till en bra och trivsam
arbetsmiljö.
Jag har rätt till ett bra
arbetsklimat i skolans lokaler för
att kunna göra ett bra arbete.
Jag har rätt till lunch varje dag.
Jag tar med min mobiltelefon och
annan elektronisk utrustning på
eget ansvar till skolan.
Jag har rätt att använda min
mobiltelefon enligt lärarens
anvisningar på raster (åk4-6).
Jag har en plats där jag förvarar
mina ytterkläder, mitt material
och mina saker. Jag har möjlighet
att lämna in värdesaker för
förvaring under dagen.
Jag har rätt att skapa och leka
med snön.

Skyldigheter
Jag respekterar alla på skolan,
använder ett vårdat språk och är
inte dum eller elak mot någon
annan.
Jag passar tider, har med mig rätt
arbetsmaterial och använder tiden
till att lära mig.
Jag ser till att hålla rent och
snyggt efter mig och använder inte
ytterkläder i klassrum.
Jag bidrar till ett bra arbetsklimat
genom att följa givna instruktioner
från lärare och annan personal.
Jag lämnar min plats ren och
städad efter mig.
Jag lämnar in min mobiltelefon till
en lärare, om jag går i f-klass
t.o.m. åk3.
Jag slår av min mobiltelefon eller
annan elektronisk utrustning på
lektionstid, om inte annan
överenskommelse finns.
Jag ansvarar för min bänk/ mitt
skåp och mina värdesaker. Jag är
försiktig med skolans och andras
saker.
Jag får däremot inte kasta snöboll,
då risken uppstår att skada någon

Bryter du mot skolans regler händer detta:
1. Samtal med inblandade elev/-er och lärare
2. Skolan kontaktar hemmet
3. Handlingsplan upprättas i samtal med elev, förälder, lärare och ev. skolledning

Vi har läst igenom och accepterar skolans ordnings- och trivselregler.
Elev: __________________________________________________Klass:______________
Vårdnadshavare:____________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

Mobiltelefon

016-710 10 00
Torshälla

E-post

Webbplats

edvardslundsskolan@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se/edvardslundsskolan
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