
TRIVSELREGLER PÅ DOCKSTA FRISKOLA 
Vi är aktsamma om varandra och sakerna runt omkring oss 

Vi visar hänsyn och respekt 
VI ÄR ALLA OLIKA OCH DET FÅR MAN VARA! 

 
Allmänna regler: 

q Vi hälsar på varandra 
q Vi använder ett vårdat språk. 
q 3-6:an får vara på Solbacken och på stora fotbollsplan på rasterna. På Solbacken 

är vi inte på/vid parkering. 
q Barnen får gå in på förskolans gård, men inte använda cyklarna. På lunchrasten 

får man bara vara vid lekstugan och nedåt på förskolans gård. 
q Balansgång på staketet är tillåtet mellan skolgården och förskolans gård samt 

ner mot ishockeyplan.  
q När man väntar på skolskjuts står man inne på skolgården och går till 

skolskjutsarna. 
q Barnen får inte leka i brandtrappan och i brandstegen.  
q På rasterna är vi ute på skolgården. 
q Ingen cykling på skolgården under skoltiden. På fritids får man cykla efter 

överenskommelse med personalen.  
q Vi går när vi ska förflytta oss inomhus. 

 

Mobiler: 
q Den lärare som ansvarar för lektionen bestämmer när mobilen får användas.  
q Innan skolstart får 5-6:an använda mobiler i sitt klassrum.  
 

Toaletter: 
q Av hygienskäl, sitt ner på toaletten. 
q Tvätta händerna efter toalettbesök. 
q Gör ditt toalettbesök på rasten. 

 

Materielvård: 
q Vi är rädda om vårt eget och skolans material. 
q När det ringer in tar man in de saker som man använt under rasten. 
q Ställ skorna på skohyllan nere i entrén, häng upp kläderna uppe i korridoren. 
q Idrottsväskan hänger man på sin krok. 

 

Matsalen: 
q Vi tvättar händerna innan mat. 
q Vi försöker att äta efter tallriksmodellen. 
q Vi pratar inte mellan borden. 
q När man ätit klart dukar man av, torkar upp efter sig, skjuter in stolen och går 

ut. Glöm inte att tacka för maten, i lämplig ton. 
q Vi använder gaffel och kniv när vi äter. 

 

Innerast: 
q Vid regn, kyla och ”rusk” pratar personalen med varandra om vad som gäller. 
 

 
Docksta 21/8 2019 


