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Ordningsregler på Skogsängsskolan
Rättighet

Skyldighet

1. Jag har rätt att känna trygghet och
inte utsättas för psykisk/fysisk
kränkning eller diskriminering.

1. Jag har ett gott uppförande, ett vårdat
språk, respekterar andra och utsätter
därmed ingen för psykisk/fysisk kränkning
eller diskriminering.

2. Jag har rätt till garanterad
undervisningstid.

2. Jag passar tider, har med mig rätt
arbetsmaterial och använder tiden till
lärande.

3. Jag har rätt till en mobiltelefonfri
läromiljö. Jag tar med min
mobiltelefon och annan privat
elektronisk utrustning på eget ansvar
till skolan.

3. All elektronisk utrustning skall vara
avstängd och undanlagd under skoltid om
inte annan överenskommelse finns t.ex.
mellan skola/hem eller vid speciella
tillfällen mellan pedagog/elev.

4. Jag har rätt till lunch varje dag.

4. Innan jag går in i matsalen tar jag av mig
min keps/ mössa. Om inte särskilda skäl
enligt annan överenskommelse skett ex.
mellan skola/hem eller vid speciella
tillfällen mellan pedagog/elev. Serverad
mat äter jag endast i skolmatsalen på
bestämda platser. Jag tar en smakportion
om jag är osäker på om jag tycker om. Jag
lämnar min plats ren och städad efter mig.

5. Jag har tillgång till en studieplats och
egen förvaringsmöjlighet i
klassrummet.

5. Jag ansvarar för min studieplats, mina
värdesaker och min förvaringsmöjlighet.
Jag respekterar skolans och andras saker.
Om jag förstör eller skadar andras saker
kan jag eller min vårdnadshavare bli
ersättningsskyldiga.

6. Jag har rätt till en bra och säker
arbetsmiljö i skolan för att kunna göra
ett bra jobb.

6. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter
mig och använder inga ytterkläder i
undervisningslokaler och skolmatsalen.
Jag rör mig lugnt och stilla i skolans
lokaler.
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Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler:

Följder av ett oacceptabelt beteende är att mina rättigheter kan begränsas.
Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök,
friluftsdagar och andra liknande tillfällen. Vid upprepade sena ankomster eller
störande beteende så blir konsekvensen detta:

1. Mentor/annan skolpersonal kontaktar och informerar vårdnadshavare i
anslutning till händelsen.

2. Vid upprepad händelse informerar mentor/annan skolpersonal
arbetslaget och någon ur elevhälsoteamet (EHT) om så önskas.
Vårdnadshavare informeras.

3. Om förbättring inte skett kallar mentor till möte med elev och
vårdnadshavare. Det sker en genomgång av vad som inträffat och vad
som gäller. En överenskommelse mellan vårdnadshavare, elev och
skolpersonal skrivs. Skolledningen informeras.
-------------------------------------- -----4. Om inte en positiv utveckling sker trots upprepningar av ovanstående
insatser diskuterar skolledning och mentor andra lösningar/ disciplinära
åtgärder inom ramen för skollagen.
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Jag har tagit del av Skogsängsskolans ordningsregler/ förväntansdokument:

Eskilstuna den

/

- 2017

____________________________________________________
Elev

____________________________________________________
Vårdnadshavare

____________________________________________________
Vårdnadshavare
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