
Respekt, trygghet, studiero och trivsel 

för alla på Noret 7-9

Årskurs 7



Varför har vi regler?

Vi har regler för dig och alla andras skull 

För att främja alla elevers hälsa och välbefinnande.

För att eleverna ska kunna utveckla förståelse för egna och andras rättigheter.

För att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.

Vi arbetar efter:

Grundskolans läroplan – Normer och värden

Likabehandlingsplan för Noretskolan 7-9

Ordningsregler för elever och personal på Noretskolan 7-9



Ordningsregler för elever och personal på Noretskolan 7-9

RESPEKT

TRYGGHET

STUDIERO 

TRIVSEL

Rättigheter Skyldigheter



Vad visar elevenkäten?
Att en del elever inte upplever studiero på lektioner.

Att en del elever inte upplever att man visar respekt till varandra.

Samtidigt visar enkäten…

Att många elever tycker att de bidrar med att skapa studiero på lektioner.

Att många elever säger att de visar respekt för varandra.



Vad kan DU göra för att öka respekten, tryggheten, 
studieron och trivseln för dig och din klass?

• Lyssna = Jag lyssnar på lärarens genomgångar, men även på mina kompisar i samband med 
diskussionsuppgifter och grupparbeten. Räcker upp handen och väntar på min tur att prata.

• Sitta still = Sitta på min plats och inte gå runt i klassrummet eller gå in/ut från klassrummet under 
lektionstid.

• Telefon = Jag har min telefon i röda lådan under lektionstid. För att inte störa andra men även för 
att inte bli störd själv.

• Ansvar = Tar eget ansvar för skoluppgifter i samtliga ämnen. Arbetar med mina uppgifter under 
lektionstid.

• Material = Jag tar med rätt material till lektionerna. Rätt material = Laddad iPad, penna, sudd, 
mapp, eventuell lärobok.

• iPad = Jag använder min iPad endast till skoluppgifter under lektionstid och jag använder inte iPad 
under genomgångar.



Vad kan DU göra för att öka respekten, tryggheten, 
studieron och trivseln för dig och din klass?

• Lyssna

• Sitta still

• Telefon

• Ansvar

• Material

• iPad



Gå in i Teams

➢ Klicka på länken som finns under kanalen Allmänt.

➢ Klicka på alternativen som du behöver tänka på för att 
öka respekten, tryggheten, studieron och trivseln för dig 
och din klass.

• Lyssna

• Sitta still

• Telefon

• Ansvar

• Material

• iPad


