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Ordningsregler
Det är obligatoriskt för skolorna att ta fram ordningsregler. Syftet är att öka
tryggheten och säkerheten i och utanför klassrummet och förbättra elevernas
förutsättningar för lärande. Reglerna ska utarbetas och följas upp tillsammans med
lärare och övrig personal, samt företrädare för elever och vårdnadshavare.
1. Våld/kränkande behandling
Alla våldshandlingar är naturligtvis förbjudna i skolan såsom i övriga samhället.
Grövre våld polisanmäls av skolledningen.
Alla former av kränkande behandling av skolkamrater och vuxna är förbjudna. Till
kränkningar hör bruket av rasistiska och främlingsfientliga symboler/klädsel som
används i provocerande och nedsättande syfte. Om elev kommer till skolan försedd
med symboler av detta slag uppmanas eleven att ta av sig dessa. Hemmet
underrättas genast om händelsen.
Vid kränkningar, hot och våld följer vi skolans handlingsplan. Handlingsplanen
hittas på skolans hemsida.
2. Ogiltig frånvaro
All frånvaro från lektionerna registreras och rapporteras i systemet Skola 24.
Ansvarig för att det sker är undervisande lärare. Vid hög/ogiltig frånvaro arbetar vi
efter skolans handlingsplan. Denna finnes på skolans hemsida, såsom
informationen om frånvarorapporteringen i skola 24.
3. Om att lämna skolans område
Elever åk F-6 får inte lämna skolans område under skoldagen. Elever åk 7-9 får
lämna skolans område, om inte annat är överrenskommet.

3. Fusk i samband med prov/inlämningar
Inlämnade arbeten som plagierats ogiltigförklaras och får göras om. Respektive
lärare ansvarar för detta sker, samt meddelar hemmet och mentorn om det
inträffade.
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4. Stöld
Huvudregeln är att den som drabbats av stölden själv gör en polisanmälan.
5. Skadegörelse
Om en elev avsiktligen eller på grund av vårdslöshet orsakar skadegörelse ska den
eleven ersätta skadan. Elevens mentor ska rapportera skadegörelsen till
vårdnadshavare.
6. Tobak, alkohol, droger
Allt bruk av tobak, alkohol och andra droger är förbjudet inom skolans område.
Vid överträdelse kontaktar mentor vårdnadshavare. Se handlingsplan på hemsidan!
7. Kompisbesök
Skolan är en arbetsplats och ingen allmän plats där vem som helst får vara.
Personer som vill komma på besök i skolan ska i förväg fråga skolledningen om
lov. Om besöket beviljas ska besökaren hämta ut en besöksskylt på expeditionen.
Vårdnadshavare till våra elever är förstås alltid välkomna. Personer som i förväg
inte godkänts före besöket avvisas från skolan.
8. Snöbollskastning
Med hänsyn till olycksrisken är all snöbollskastning inom skolans område
förbjuden. Mentor kontaktar vårdnadshavare och rapporterar om det inträffade.
9. Cykel-, skateboard- och mopedåkning
All fordonstrafik på skolgården (med undantag för varutransporter) är förbjuden
under skoldagen. På anvisad plats, cykel- och skateparken, får elever åka under
skoldagen (kl. 8.00–16.00) förutsatt att de har hjälm.
10. Ytterkläder
Ytterkläder och huvudbonader ska inte bäras inomhus vare sig på lektioner eller i
matsalen.
11. Mobiltelefoner/iPads
Mobiler/iPads får endast användas för skolbruk under lektionstid, i övrigt ska de
vara avstängda och läggas på anvisad plats.
För F-6 gäller följande:
F-1 - Får inte ha med sig mobiler till skolan.
2-3 - Om mobilen är med till skolan ska den vara avstängd och förvaras i
väskan/lådan under hela skol- och fritidstiden.
4-6 - Om mobilen är med till skolan ska den vara avstängd och förvaras i
väskan/skåpet under hela skoldagen. När lärare tillåter får mobilen användas under
skoltid.
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