
 

 
                                                                                  19/9 -13 

Gefle Montessoriskolas trivselregler 

 
 På vår skola börjar vi klockan 8.00.  

 I korridoren hängs kläder och väskor. Alla ansvarar för att hålla snyggt och fint kring 

sin egen krok och att ställa upp skorna på hyllan. 

 Vi går inomhus. 

 Det är viktigt att alla får arbetsro både i klassrummet, på fritids- och fritidsklubben. 

 Vi är rädda om skolans material både inne och ute och plockar undan efter oss. 

 Var en bra kompis! Vi pratar trevligt med varandra. Vi lyssnar på varandra, både på 

barn och vuxna. 

 Alla får vara som man är, vi respekterar varandras olikheter. 

 Vi har matro i matsalen. Vi hjälps åt att hålla snyggt! 

 Alla ska våga be om hjälp, fråga eller säga till om något inte känns bra! 

 

Gefle Montessoriskolas ordningsregler 
 Saker som man har med sig hemifrån (t.ex. leksaker, mobiltelefoner eller mp3) 

ansvarar var och en själv för. Mobiltelefoner ska vara avstängda i och förvaras i 

barnens lådor i klassrummet under skoltid och fritids. I perioder då det blir problem 

kring t.ex. kulor styr personalen via utskick till föräldrar vad som gäller. 

 Lek gärna med snön men snöbollskastning är inte tillåtet. 

 Vi tar av och på skorna vid skogränsen. 

 Vi respekterar skolgårdsgränsen och håller oss inom de områden man får vara på. 

 Vi använder inte svordomar eller nedvärderande ord.  

 
Så här gör vi när våra regler inte fungerar: 

 

Vi har samtal mellan personal och elev. Personalen kontaktar föräldrar medan problemet är 

litet. 

 

Om samma sak upprepas fortsätter vi så här:  

 

Vi har samtal mellan föräldrar, personal och elev och en handlingsplan upprättas. Rektor och 

biträdande rektor informeras. Elevens situation tas vid behov upp i en elevhälsokonferens där 

rektor, personal och föräldrar deltar.  

 
Dessa ordningsregler utvärderas av elever och personal och revideras i september 2014 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har tagit del av skolans ordningsregler: 

 

Datum: _________________________________________________________ 

 

Barnets underskrift: _______________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 1: ________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2 : ________________________________________________ 


