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Ordningsregler 

Vi vill vara en glad, öppen och trivsam skola, så därför finns ordningsregler som är gemensamma för alla. De 

lagar som gäller i samhället gäller också i vår skola. 

Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade. 
 
Detta innebär att 

• Vi visar artighet genom att hälsa, säga tack och hej då. 
• Vi tolererar inte hotfulla ord, svordomar eller könsord. 
• Vi är hänsynsfulla och lyssnar på varandra. 
• Vi utsätter ingen för mobbning, förföljelse eller trakasserier. 
• Vi slår eller sparkar ingen hur arga vi än blir. 
• Vi har ansvar för att ingen är ensam eller utanför gemenskapen och vi hjälper den som är ledsen. 
• Vi använder inga ytterkläder såsom skor, keps/mössa eller jacka i klassrummet/matsalen. 
• Vi äter enbart under rast/fruktstund. Kom ihåg att skala och dela hemma! 
• Vi är rädda om vår skola och om skolans saker. 
• Vi tar det lugnt i klassrummen, i matsalen, i idrottshallen och i korridorerna. 
• Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi. 
• Vi använder inte rollerblades, skateboard eller liknande under skoltid. Det händer alltför lätt olyckor och 

vi är många ute på rast. 
• Egna leksaker får medtas på fredagar men lämna dyrbara och värdefulla saker hemma. Det är så tråkigt 

om de försvinner och konflikter uppstår lätt. Skolan ersätter inte försvunna ägodelar. 
• Mobiltelefoner och dylikt samlas in av klasslärare på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. 
• Fotografering och inspelning är inte tillåtet under skoltid. 
• På fritids vill vi att alla pratar franska. 
• Alla elever som åker stjärtlapp måste använda hjälm. 
• Snöbollskastning är inte tillåtet. 

 
Detta måste vi följa på rasterna 

• Vi går ut på rasterna oavsett väder. 
• Vi GÅR på bron och visar hänsyn mot människor vi möter utan att involvera oss i främmande personer. 
• Vi vistas bara på skolans rastområde. Endast där vaktar vuxna från skolan. 
• Vi är rädda om planteringarna och vi slänger allt skräp i papperskorgarna. 
• Vi kommer tillbaka till lektionerna i tid. 
• Vi klappar inga hundar. 
• Barnen på fritids säger alltid till när de går utom synhåll för sina fritidsledare. Vi är alltid minst två barn 

tillsammans och håller oss nära de andra. 
 
För att undvika känslan av utanförskap är det endast tillåtet att endast dela ut inbjudningskort i skolan om 
inbjudan gäller hela klassen. 
 

Vad händer om någon inte följer skolans regler och förväntningar? 
 

Uppträdande  

Om en elev uppträder på ett olämpligt sätt i skolan, så att det påverkar elevens, andra elevers eller personalens 

möjlighet att arbeta, så uppmanar personalen eleven att ändra sitt uppförande. Sker ingen förbättring så måste 

eleven lämna lokalen. Upprepas detta olämpliga uppträdande så kontaktar personalen elevens föräldrar och 

rektor. 

Elever får inte lämna skolan under skoltid. Händer detta kontaktar personalen föräldrarna och vidtar nödvändiga 

åtgärder. 

Om eleverna använder hotfulla ord, svordomar eller könsord, som personalen på skolan hör, görs en direkt 

markering. Vid upprepning av beteendet kontaktas föräldrarna samt Gruppen mot kränkande behandling. 
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Skolarbete 

Om en elev vid flera tillfällen inte sköter sina läxor eller andra arbetsuppgifter, sina skolmåltider eller inte har med 
sig sportkläder, kontaktar personalen föräldrarna. 
 

För år 4-6 

Om en elev kommer för sent till lektionen tas den förlorade tiden igen. Föräldrarna informeras om detta. I åk. 6 

skrivs ogiltig frånvaro in i betyget. 

Skadegörelse och stöld 

Skolan ersätter inte stulna eller borttappade saker. Om man genom oaktsamhet gör sönder något som tillhör 

skolan får man ersätta detta med en skälig summa.  

Skolmaterial som eleven tappar bort eller förstör ersätts av föräldrarna.  

 

Vi har läst ordningsreglerna och diskuterat innebörden med vårt barn. 

Vi uppmanar vårt barn att följa dess regler i skolan och kommer att samarbeta med skolan i de fall vårt barn inte 

följer reglerna. 

Barnets namn  

Personnummer  Klass  

 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Vänligen returnera blanketten till klassföreståndaren snarast.  

 

 


