
  

 

Uppsävjaskolans regel- och förväntansmatris 

                                                     
                                                    REGLER 
PLATSER 

ANSVAR RESPEKT OMTANKE 

KLASSRUM/FRITIDS Jag kommer i tid till lektioner och 
aktiviteter.  
Jag arbetar lugnt på min plats utan att 
störa andra. 
Jag håller reda på mina saker och har 
bara material jag behöver använda på 
bänken. 

Jag respektera andras olikheter och 
åsikter. 
Jag använder ett vårdat språk.  
Jag lyssnar aktivt på den som pratar. 
 

Jag hälsar på andra. 
Jag uppmuntrar andra.  
Jag samarbetar med och hjälper andra. 
 
 

SKOLRESTAURANG Jag tvättar händerna innan maten. 
Jag går in lugnt och tyst. 
Jag äter i lugn och ro till dess att en 
vuxen ger mig klartecken att lämna. 

Jag tackar för maten. 
Jag använder samtalston. 
 

Jag tar bara så mycket mat som jag orkar 
äta upp. 
Jag äter med ett bra bordsskick. 
Jag städar min plats när jag är klar. 

KAPPRUM Jag har mina skor och kläder på min 
plats.  
Jag använder samtalston. 
Jag går ut när jag klätt på mig och väntar 
på mina kompisar ute. 

Jag rör mig lugnt. 
Jag använder vårdat språk. 
Jag respekterar andra som arbetar.  

Jag plockar upp saker från golvet. 
Jag hälsar på andra på morgonen.  
Jag låter andras saker vara ifred. 

SKOLGÅRD Jag är rädd om saker jag lånar och 
lämnar tillbaka dem på rätt plats.  
Jag kastar skräp i papperskorgen. 
Jag följer rasttiderna, går ut när rasten 
börjar och in när rasten är slut. 
Jag håller mig inom skolgårdsgränserna. 

Jag använder ett vårdat språk.  
Jag följer regler i lekar och spel. 
Jag lyssnar på personalen och följer 
deras uppmaningar. 
 

Jag försöker se alla och frågar om de vill 
vara med.  
Jag ber om hjälp när det behövs. 
Jag leker på ett sådant sätt att jag själv 
eller andra inte skadas. 

TOALETTER Jag går i första hand på toaletten under 
min rast. 
Jag säger till en pedagog om jag behöver 
gå på toaletten under lektionstid. 
Jag sitter ner på toaletten. 

Jag fäller ner toalettlocket och spolar 
efter mig. 
Jag tvättar händerna när jag är klar. 
Jag slänger papper i papperskorgen. 

Jag låter den som är på toaletten vara i 
fred. 
Jag lämnar toaletten i städat skick.  
Jag stänger dörren när jag lämnar 
toaletten.  

 


