
Telefon: 0171- 529 02 

E-post: gransaterskolan@edu.habo.se 

Gransäterskolan 

Gransätervägen 1 

746 52  Bålsta 

Vi har förbud mot alla former av 

nötter i skolan för att undvika all-

varliga allergiska reaktioner. Tänk 

även på att starka dofter och päls-

djur kan utlösa reaktioner. 

 

Skolan ersätter inte stulna saker. 

Förvara därför värdesaker inlåsta. 

Ta med dig värdesaker från om-

klädningsrummen in i idrottshallen. 

 

Att medvetet förstöra saker på 

skolan är inte acceptabelt och in-

nebär att du blir betalningsskyldig. 

 

Trygg miljö 

- 

 



Vi vill skapa glädje genom att: 

 bygga på allas lust att lära 

 skapa goda relationer 

 ge välförtjänt beröm till varandra 

 

Vi arbetar för jämställdhet genom att: 

 låta alla ta lika mycket plats i  
diskussioner 

 respektera varandras sätt att 
tänka, uttrycka sig och vara 

 

Vi visar respekt genom att: 

 hälsa på varandra 

 låta alla tala färdigt och lyssna på 
varandra 

 ha höga förväntningar utifrån var 
och ens förutsättningar  

 använda ett vårdat språk 

 

Vi skapar trygghet genom att: 

 vi tillåter var och en att vara sig 
själv 

 var och en försöker vara ett före-
döme för andra 

Trivselregler 

 
 Alla kommer i tid till lektioner och möten, har med 

sig rätt material och är förberedda för lektion, vilket 
innebär att man ger sig själv och andra möjligheten 
att lära och utvecklas. 

 Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning an-
vänder vi till skolarbete om läraren meddelar det på 
lektionen. I övriga fall förvaras utrusningen av-
stängd i skåp eller på annat sätt undanstoppad. För 
allas trygghet är det inte tillåtet att fotografera, filma 
eller spela in ljud  samt publicera under skoltid om 
det inte sker med lärarens tillåtelse. 

 Vi är rädda om vår arbetsmiljö och därför tar vi av 
oss skor och ytterkläder när vi kommer in. Givetvis 
kastar vi skräp i papperskorgar och håller vår omgiv-
ning fri från klotter och förstörelse. 

 Vi följer Elevhälsans regler om att äta nyttigt och 
därför är inte godis, snacks och läsk tillåtet under 
skoltid.  

 Vi behöver hålla skolområdet fritt från cyklar och 
motorfordon i händelse av akuta situationer. Där-
för parkerar vi på avsedda parkeringar. 

 Under skoltid och fritidstid är elever i årskurs F-5 
inom skolans område under raster. 

 Då vi är rädda om varandra och inte vill göra andra 
illa låter vi bli snöbollskastning. 

 

Gransätersredan 
Gransätersredan är ett komplement till Gransäterskolans 
plan mot diskriminering och kränkande behandling och är ett 
mer vardagsnära dokument för att få alla att trivas och 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gransäterskolan 
har fyra honnörsord; glädje, jämställdhet, respekt och 
trygghet, vilka ligger till grund för skolans värdegrund. I 

enlighet med Diskrimineringslagen och 
Skollagen ser vi allvarligt på alla före-
kommande diskrimineringar och kränk-
ningar. Alla inom skolan har skyldighet 
att agera om man uppmärksammar nå-
got. 

Vi ser våra trivselregler tillsammans med 
våra honnörsord som en grund för att 
slippa att någon utsätts för diskrimine-
ring eller kränkning. Gransätersredan 
hålls därför som ett levande dokument 
och vi återkommer till diskussioner 
kring detta i vår undervisning. 

Om våra trivselregler inte följs väljer vi 
att agera snabbt genom att följa en kon-
sekvenstrappa med ökad grad av påföljd 
om felaktigt beteende inte upphör: 

1. Säga till den som bryter mot en 
regel direkt. 

2. Samtala med eleven och se över 
om något kan göras för att under-
lätta för eleven. 

3. Vidtala kontaktlärare som i sin 
tur förhör sig om situationen 
med eleven och kontaktar vård-
nadshavare. 

4. Kontaktläraren och den undervi-
sande läraren har möte med elev 
och vårdnadshavare. 

5. Rektor och kontaktläraren har 
möte med elev och vårdnadsha-
vare och andra åtgärder arbetas 
fram. 

Utgångsläget för samtal ska alltid vara att 
underlätta för rätt beteende. 

Gransäterskolans 
värdegrund 


