
Alberga skolas ordnings- och trivselregler 

 

Behandlat i direktionen den 12.10.2021. Ordningsreglerna träder i kraft från och med den 1.10.2016. 

 

Varje skola ska ha egna ordningsregler för att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt 

trygghet och trivsel. Ordningsreglerna kan inkludera regler som grundar sig lag samt rekommendationer 

om trivsel och trygghet. Den gemensamma delen för alla skolor i Esbo innehåller de regler som baserar 

sig på lagar och andra normer. Utöver dessa definierar skolan sina egna trivselrekommendationer där de 

lokala förhållandena beaktas. Utgående från ordningsreglerna kan läraren tillsammans med eleverna 

utarbeta egna rekommendationer för klassen eller gruppen.  

 

Utöver ordningsreglerna finns följande planer som innehåller gemensamma förfaringssätt angående 

trivsel och trygghet i skolgemenskapen:  

• en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier, 

• en plan för användning av disciplinära åtgärder och fostrande samtal och de förfaringssätt som 

hör samman med det, 

• en likabehandlingsplan/jämställdhetsplan (fr.o.m. 1.1.2017) 

Alla elever ska känna till innehållet i de ovan nämnda planerna. 

Innan ordningsreglerna godkänns av direktionen ska skolans elevkår höras1. Ordningsreglerna gäller när 

eleven är i skolan eller deltar i skolans verksamhet (t.ex. utflykter, lägerskolor, inlärning i arbete). 

Ordningsreglerna gäller inte under skolresor eller på skolans område utanför skoltid. 

Ordningsreglerna innehåller allmänna regler som ska följas i skolan. Rektor och lärare bör ingripa 
om någon elev uppför sig i strid med lagstiftningen, även om ordningsreglerna inte innehåller några 
regler om fallet i fråga.  
 
Om en elev inte följer reglerna får påföljden vara endast disciplinära åtgärder eller andra påföljder som 
grundar sig på lagstiftning och endast säkerhetsåtgärder som lagstiftningen tillåter får användas. Skolans 
trivselrekommendationer är inte tvingande bestämmelser och disciplinära åtgärder eller andra påföljder 
som grundar sig på lagstiftning kan inte användas. Hur eleven följer trivselrekommendationerna kan 
dock påverka bedömning av uppförande.  
 
Varje vuxen i skolan skall vara uppmärksam på elevernas beteende, samt ingripa eller meddela en 
ansvarig person om någon beter sig illa. Skolan strävar efter att agera snabbt vid regelbrott, helst genast 
då något skett. Alla vuxna i skolan ska föregå med gott exempel. 

  

 

 



De gemensamma reglerna för alla skolor i Esbo på svenska 
 

1. Vi bidrar alla till att skapa en trygg studiemiljö för varandra.2 

2. Vi ger varandra arbetsro. 3 

3. Vi tar hand om vår egen, andras och skolans egendom och miljö.4 

4. Vi ersätter och rengör de skador vi orsakat skolans egendom.5 

5. Vi alla har en skyldighet att delta i undervisningen ifall vi inte fått tillstånd till frånvaro.6 (t.ex. 

kommer i tid till lektionerna.) 

6. Vi utför våra uppgifter samvetsgrant.7 

7. Vi följer instruktioner, uppträder korrekt och tar hänsyn till varandra.8 

8. Vi behandlar andra elever och skolans personal med respekt 9 

9. Vi håller oss innanför skolans område under skoldagen ifall man inte fått tillstånd att lämna det. 10 

10. Vi använder inte våra mobiltelefoner så att de stör undervisningen. 11 

11. Vi beaktar upphovsrätten när vi använder mobiltelefonen i skolan. Vi fotograferar och filmar bara 

personer som har gett tillstånd till det. I sociala medier och på andra ställen publicerar vi endast 

innehåll som vi har upphovsrätt och behövliga tillstånd för. Om man är osäker på om innehållet 

är sakligt eller korrekt frågar man alltid vad sin lärare anser om att publicera det.12 

12. När vi kopierar text eller bilder anger vi alltid en källa för att undvika plagiat.13 

13. Det är förbjudet att ta med sig eller använda föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, som är 

farliga eller som är avsedda att skada egendom. Till dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, 

narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.14 

 

1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 47 a  § (1267/2013) 

 

2 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 
3 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 
4 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 35§ (1040/2014)  
5 Skadeståndslag (412/1974) 1 § 2 § 3 § 
6 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § och 26§ (477/2003) 35§ (1040/2014) 
7 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35§ (1040/2014) 
8 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 35§ (1040/2014) 
9 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 35a§ (1267/2013) 
10 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 
11 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa 
användningen av dem under pågående undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen. 
Förbudet gäller då också att sända ljud och bild som direktuppspelning (sk. livestream) från lektionen om den inte har något samband med 
undervisningen. Man kan inte helt förbjuda användningen av mobila enheter under raster eller motsvarande tider då undervisning inte ges. I enskilda 
fall kan man dock 
ingripa i användningen av mobila enheter under raster, ifall enheten används till exempel i syfte att mobba eller trakassera. Se även till exempel (OKV 
166/1/2008). 
12 Personuppgiftslagen (523/1999) strafflagen (39/1889) kapitel 24 paragrafer (8 –10 §)  
13 Upphovsrättslag (404/1961) 
14 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013) 



Skolans egna trivselregler: 

1. Mitt skolspråk är svenska 

2. Då jag cyklar till och från skolan använder jag alltid hjälm. Jag leder cykeln på 

skolområdet. 

3. Jag kommer i tid till skolan och har endast skolsaker med mig. 

4. Jag är försiktig med skolans och andras saker. Om någonting går sönder säger 

jag genast till. Det jag söndrat eller förstört skall ersättas. 

5. Jag visar hänsyn och är vänlig mot elever och vuxna i skolan. 

6. Min mobiltelefon används bara med tillstånd. 

7. Jag är ute på rasterna, är ändamålsenligt och sakligt klädd samt vistas på skolans 

område. 

8. Jag leker inte farliga lekar. 

9. När jag varit borta från skolan tar jag reda på uppgifter och läxor. 

10. Jag säger till en vuxen om jag upptäcker att något är farligt eller gått sönder. 

 

 
 
 
 


