
Rättigheter Skyldigheter
Som elev får jag undervisning enligt schema. 

Jag deltar i studiestöd om ordinarie 

undervisning inte är tillräcklig för att nå målen.

Som elev deltar jag i undervisningen enligt schema. 

Som elev blir jag respekterad och 

känner trygghet på skolan.

Som elev visar jag respekt för alla samt bidrar till trygghet. Jag har ett vårdat språk och 

beter mig trevligt mot andra elever, personal och gäster på skolan.

Som elev har jag ett bra arbetsklimat i skolans 

lokaler för att kunna göra ett bra arbete.

Som elev bidrar jag till ett bra arbetsklimat i skolans lokaler. Som elev följer jag givna 

instruktioner från lärare och annan personal. Jag passar tider, har med mig rätt 

arbetsmaterial och använder undervisningstiden till lärande. 

Som elev har jag en bra och trivsam 

arbetsmiljö.

Som elev bidrar jag till en trivsam arbetsmiljö. Som elev håller jag rent och snyggt efter 

mig i skolans lokaler och omgivningar. Jag lämnar min plats ren och städad efter mig. Det 

gäller såväl lektionssalar som gemensamma ytor, t ex korridorer, studieytor, matsal och 

skolgård.

Som elev får jag låna läromedel, ett låsbart 

elevskåp och en bärbar dator.

Som elev respekterar jag skolans och andras egendom. Om jag förstör eller skadar 

andras egendom blir jag/mina vårdnadshavare ersättningsskyldig.

Som elev får jag en korrekt bedömning av min 

måluppfyllelse och mina kunskaper.

Som elev är jag ärlig vid bedömningstillfällen. Jag använder inte otillåtna hjälpmedel 

eller försöker på annat sätt vilseleda (fuska, plagiera) vid bedömning. 

Som elev har jag en mobilfri undervisningstid Som elev följer jag givna instruktioner från lärare och annan personal och använder 

endast mobiltelefon på undervisningstid enligt personalens instruktioner, dvs som ett 

medel i undervisningen. Privat användning av mobiltelefon på undervisningstid är inte 

tillåtet. 

Som elev känner jag mig trygg i att övriga lagar 

och regler som gäller i samhället också gäller 

på skolan

Som elev följer jag övriga lagar och regler som gäller i samhället.


