Eskilstuna 2016-08-20

För allas trivsel gäller detta för lågstadiet på Kjula skola
På Kjula skola och fritidshem ska alla känna sig trygga och ha någon att
vara med. Vi vill ha en ha en god ordning så att det går lätt att arbeta och alla
kan trivas.
Behandla och bemöt andra som du själv vill bli bemött!

Inomhus:
o
o

Klasserna upprättar regler som gäller i klassrummet.
Fritids upprättar regler som gäller på eftermiddagen

Utomhus:
Tiorasten och lunchrasten är uteraster, då är klassrummet låst. Ansvarig lärare bestämmer om
undantag från detta.
Du får åka inlines, skateboard och kickbike på basketplanen och bakom Östergården. Hjälm är
obligatorisk.
Vid pulkaåkning och islek är hjälm obligatorisk.
Snöbollskastning är inte tillåtet
Brottningslekar är ej tillåtna.
Kast är tillåtet med boll i bollekar. Kast med snöbollar, stenar och andra saker är inte tillåtet.
Inga bollar vid garagenedfarten till Trädgårdsvillan.
Klättring i träd är tillåtet endast vid fotbollsplanen.

o
o
o
o
o
o
o

Cyklar:
o
o
o

På skolgården är det cykelfritt under verksamhetstid, 07.00-18.00.
Cyklar skall parkeras på cykelparkeringen.
Lekcyklarna får endast användas av fritidsbarnen på fritidstid. Hjälm användes till
tvåhjulingarna. Hjälm medtages hemifrån.

Telefon/Mobil
o
o
o

Telefon: Du får ringa nödvändiga samtal från skolans telefoner. Tala först med en vuxen.
Om egen mobiltelefon finns med till skolan ska den förvaras avstängd i väskan eller i bänken.
Skolan ansvarar ej för medhavda mobiler eller paddor.

Skadegörelse:
o

Om du har sönder något på skolan kan du bli ersättningsskyldig. Var rädd om saker, både
skolmaterial och annat.

Hemfärd:
o
o

Du som väntar på buss gör det i bussledet tills någon vuxen talar om att du får gå. Då ska
bussarna stå stilla och dörrarna vara öppna. Ej lek på skolgården.
Du som väntar på bilskjuts ska också vänta inne på skolgården så att du inte blir påkörd eller
stör trafiken.

o

Bussregler:
o
o
o

o
o

Alla som åker buss sitter ner med bälte under hela färden. Man byter inte plats under färden.
Inga lekar i bussen som stör andra. Inget störande beteende.
De fyra första platserna, två till höger och två till vänster, längst fram i bussen är enbart till för
barn som blir åksjuka. För att få sitta där måste man ha förälders godkännande som lämnas till
klassläraren.
Man får ta plats bredvid sig till en kompis, men enbart den platsen. Man får inte boka platser
runt omkring.
I övrigt hänvisar vi till den gröna foldern om allmänna bestämmelser om busstrafik som
lämnades till alla elever vid höststarten.
Vänd----
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Konsekvenser om du inte följer våra regler:
o Samtal med vuxen på skolan
o Skolan tar kontakt med vårdnadshavare
o Samtal med rektor
o Samtal med rektor och vårdnadshavare
o Åtgärder enligt skollagen

