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Vi är en skola med tydliga förhållningsregler och fullt 
fokus på studier och kunskapsutveckling. Vi förväntar 
oss en nära dialog och samverkan mellan skola och 
vårdnadshavare.

Tillsammans skapar vi en trygg skolmiljö med ordning 
och reda där vi alla kan trivas och uppnå fantastiska 
resultat tillsammans.

 
Är du redo att  
lära dig mer?
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Förväntningar
Ni kan förvänta er att VI...
• kontinuerligt ger er återkoppling om ert barns utveckling via SchoolSoft
• återkopplar till er när ert barn uppträder på ett sätt som stör sitt eget  
   eller andra elevers lärande 
• har höga förväntningar på ert barns möjligheter till utveckling
• arbetar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö
• är förebilder och möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt
• strävar efter att ha ett gott samarbete med er som vårdnadshavare
• ger våra elever en god grund för fortsatta studier
• strävar efter att anpassa undervisningen efter varje elevs behov
• vid kränkande behandling arbetar utifrån vår handlingsplan
• handleder eleverna i att lösa konflikter
• följer läroplaner och kursplaner

Vi förväntar oss att våra 
VÅRDNADSHAVARE...
• stöttar sina barn i skolarbetet
• tar del av den återkoppling som    
   skolan ger via SchoolSoft
• ser till att barnen kommer i tid till   
   skolan, att de är utvilade och har   
   ätit frukost
• om de är missnöjda med, eller  
   undrar över något, först talar med   
   den person som är närmast berörd
• deltar vid föräldramöten och  
   utvecklingssamtal

Vi förväntar oss att våra ELEVER...
• är bra kamrater både i och utanför  
   klassrummet
• använder ett vårdat och kränknings- 
   fritt språk
• bidrar till en god arbetsro
• är i skolan för att lära sig
• alltid gör sitt bästa
• följer skolans ordningsregler
• har på sig skoluniformen
• passar tider
• är rädd om vår skola och de saker  
  de använder
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För att skapa optimala förutsättningar till 
lärande anser vi att ett gott uppförande är 
viktigt i såväl klassrum som övriga miljöer 
på skolan. Våra allmänna förhållningsregler 
finns till för att vi tillsammans ska skapa 
en trivsam skolmiljö som uppmanar till 
kunskapsutveckling.

1. Skolan är en arbetsplats
Alla elever ska samarbeta för att göra skolan 
till en lugn, tyst och effektiv plats för arbete. 
Alla elever ska tillägnas samma rättigheter för 
att nå sina mål i en stimulerande miljö.

Exempel på vad detta innebär:
• Tilltala din lärare med Mr/Ms följt av  
   efternamn
• Kom i tid till lektionen och var väl  
   förberedd
• Gör alltid ditt bästa
• Jackor, kepsar, mössor, bollar och  
   ryggsäckar ska förvaras i elevskåpen under  
   skoltid
• Vi är en mobilfri skola. För att ha fokus  
   på studierna får mobiltelefonen vila under  
   dagen. Den lämnas in på morgonen och  
   återfås vid hemgång
• Om en bok eller dator tappas bort eller    
   hanteras oaktsamt kräver skolan en  
   ersättning
• För att uppnå en god och trygg lärmiljö med  
   hög studiero samt ordning och reda har  
   skolan ett system för vilka konsekvenserna  
   blir när någon bryter mot de gemensamma  
   förhållningsreglerna (se sista sidan)

2. Visa omtanke
Lärare och elever ska behandla varandra 
med respekt och medkänsla. Alla på skolan 
ska stötta varandra och varandras olikheter. 
Alla elever ska hjälpa varandra med läxor och 
arbetsuppgifter samt ta hand om varandra.

Exempel på vad detta innebär: 
• Hälsa alltid på dina skolkamrater
• Avbryt inte en klasskamrat under lektionen
• Erbjud alltid din klasskamrat hjälp om han/ 
   hon ser ut att behöva det

3. Mobbning
Mobbning och kränkande behandling är 
under inga omständigheter tillåtet. Sådana 
handlingar behandlas i enlighet med skolans 
Likabehandlingsplan. Mobbning definieras 
som följer: 

Mobbning
När en eller flera personer, vid upprepade tillfällen 
och under en viss tid, säger eller utför kränkande och 
obehagliga handlingar mot någon som har svårt att 
försvara sig.

Direkt mobbning
Slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla 
kommentarer eller hotelser.

Indirekt mobbning
Att bli utfrusen och inte få vara med i kamratkretsen. 
Att bli baktalad eller att andra personer hindrar en från 
att få vara vänner.

Passiv mobbning
Att passivt utsätta någon för mobbning är att 
stillatigande se på när en person behandlas kränkande.

Förhållningsregler



5

På Nordic International School har vi en 
klädkod med formella kläder för all personal 
och en skoluniform för våra elever. Klädkoden 
är en del av vår skolidentitet och vår 
internationella profil. En gemensam klädkod 
främjar en skolmiljö där fokus ligger på 
studier och det minskar trycket på eleverna 
att ha “rätt” eller dyra kläder. Forskning visar 
också att formella skolkläder ökar elevernas 
närvaro. 

Vad ska jag ha på mig? 
I början av varje läsår tillhandahåller skolan 
en uppsättning kläder till alla elever, utan 
kostnad som består av följande:

Årkurs 4-6
• 3st ljusblå pikétröjor 
• 2st mörkblå zip cardigans (tröjor med 
dragkedja)

Årkurs 7-9 
• 3st ljusblå pikétröjor 
• 2st mörkblå v-neck cardigans (v-ringade 
tröjor)

Tröjan med dragkedja/v-ringade tröjan ska 
bäras ovanpå pikétröjan. Pikétröjan kan 
också bäras ensam. Tröjan med dragkedja/v-
ringade tröjan ska inte bäras ensam eller 
i kombination med en privat T-shirt eller 
pikétröja i en annan färg.

Förutom tröjan med dragkedja/v-ringade 
tröjan som tillhandahålls av skolan gäller 
följande:

• Långa mörka byxor/svarta jeans eller 
   kjolar/shorts i mörka färger (svart, grått, 
   brunt, marint)
• Knälånga kjolar och shorts (ej kortare än  
   strax ovanför knäna)
• Strumpor i mörka färger
• Inomhusskor (valfritt) i mörka färger 
   utan stora logotyper
• Inga trasiga kläder eller skor 
• Inga blå jeans, joggingbyxor eller tights 
• Inga synliga logotyper eller märken på  
   inomhuskläder, skor, bälten eller smycken 
   (inkl. broscher)
• Inga kepsar inomhus

Det finns ingen klädkod för 
idrottsundervisningen.

Vårdnadshavare kan vid behov och på egen 
bekostnad beställa kompletterande kläder på 
Nordic International Schools webshop:  
https://webshop.nordicinternational.se

Skoluniform



............................................................................. .............................................................................
Ort och datum     Elevens namn                                                                           

..................................................................................................................................................................
Elevens signatur
                       
            

............................................................................. .............................................................................                                          
Vårdnadshavares signatur    Vårdnadshavares signatur

Underskrifter 
Vi har tagit del av innehållet i dokumentet och ställer oss helt och hållet bakom 
överenskommelsen. Undertecknande av detta dokument gäller under elevens hela 
skolgång from                                                       tom den dag eleven slutar årskurs 9.

.........................................................

Konsekvenssystemet används för att säkerställa en lugn och trygg miljö i skolan. 
Syftet är att tillämpa ett regelverk som konsekvent används av all personal och som 
respekteras, förstås och upprätthålls av eleverna. Konsekvenserna berör de elever som 
genom sitt beteende hindrar sitt egna och andras lärande och/eller agerar respektlöst 
och obetänksamt mot en annan person eller skolan.

Konsekvenssystemet


