Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Hållsta skola

Ordningsregler Hållstaskolan 2016/17
Rättighet
Du som elev har rätt till att
känna dig trygg i skolan.

Du som elev har rätt till
arbetsro i skolan.

Du som elev har rätt att
känna dig respekterad för
den du är.
Du som elev har rätt till stöd
och tillsyn av vuxna i skolan.
Du som elev har rätt till en
meningsfull rast- och
fritidsverksamhet.

Du som elev har rätt att
nyttja IKT (informationsoch kommunikationsteknik)
som arbetsredskap i
undervisningen.

Skyldighet
Du behandlar andra människor på ett bra sätt
och hämtar en vuxen om du ser någon bli illa
behandlad.

Konsekvens
 Kränkning: Samtal, utredning, ev åtgärder, uppföljning
enligt likabehandlingsplanen, kontakt med vårdnadshavare
 Våld: Samtal, utredning, ev polisanmälan enligt
kommunens policy, kontakt med vårdnadshavare
Du bidrar till arbetsro genom att komma i tid
 Störande av undervisning: Tillsägelse, utvisning ur
med rätt utrustning och delta i undervisningen
klassrum, samtal och uppföljning, kontakt med
enligt lärarens instruktioner.
vårdnadshavare.
 Sen ankomst efter rast: samtal, kontakt vårdnadshavare
Du använder ett vårdat språk, uppmuntrar och
 Ovårdat språk: Tillsägelse, samtal, uppföljning, kontakt
hjälper dina skolkamrater samt låter alla vara
med vårdnadshavare
med eller löser situationen så att alla mår bra.
 Konflikt: Samtal, uppföljning, kontakt vårdnadshavare
Du stannar på skolans område under
 Ogiltig frånvaro: Kontakt med vårdnadshavare. Se
skoldagen och pratar med en vuxen när du vill
handlingsplan.
ha hjälp eller behöver lämna skolans område.
Du använder hjälm vid all fordonsåkning och
 Åkdon som körs utan hjälm tas om hand till skoldagens slut
skridskoåkning(cykel endast före 8.00 samt
 Skadegörelse: Repareras eller ersätts enligt
efter 14.30), tar av dig ytterkläder inomhus, är
överenskommelse. Kontakt med vårdnadshavare.
rädd om gemensamt material samt följer
 Godis med mera tas om hand till skoldagens slut.
kommunens kostpolicy.
Du använder skolans datorer, lärplattor och ev
 Mobiltelefon lämnas hemma eller på mobilfritids om
mobil till arbetsuppgifter i skolan, efter
läraren inte säger annat.
överenskommelse med personal.
 Spel eller olämpligt användande av dator/lärplatta innebär
avstängning från användande och kontakt med
vårdnadshavare.

