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Stenkulans ordningsregler årskurs 4-9
På varje skolenhet ska det finnas ordningsregler. Det är rektors ansvar att se till att det finns
ordningsregler på skolan. Reglerna tas fram tillsammans med lärare och annan personal,
företrädare för elever och deras vårdnadshavare.

Ordningsreglerna:


ska visa vad som gäller på skolan



ska bidra till en god lärmiljö för alla elever



ska ge elever, vuxna i skolan och vårdnadshavare vägledning i situationer som rör miljön
i skolan



ska visa vad som händer när man bryter mot reglerna



kan användas i skolans arbete med värdegrund

Stenkulans ordningsregler 2016-2017:


Du närvarar på alla dina lektioner. Behöver du lämna salen pratar du med läraren först.



Du kommer i tid och tar med rätt material till lektionen.



Du tar ditt ansvar för att skapa en god lärmiljö i skolan. Det innebär bl. a. att du bemöter
andra på ett respektfullt sätt, att du inte stör eller försvårar undervisningen.



Du äter och dricker inte på lektionstid om det inte är överenskommet med undervisande
lärare. Energidryck får inte förekomma i skolan.



Du tar ansvar för att lektionssalar, korridorer och andra utrymmen i skolan hålls rena och
fräscha.



Du tar av dig ytterskor inomhus.



Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker. Dina värdesaker låser du in i ditt
elevskåp (7-9) eller i klassens gemensamma skåp (4-6).



Du fotograferar, filmar eller gör ljudupptagningar endast i undervisningssyfte.



Du kastar inte snöboll på skolans område och under verksamhetstid.



Du parkerar cykel och/eller moped på anvisade platser.
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Konsekvenser
Konsekvenserna har ingen inbördes ordning och ställs i rimlig proportion till sitt syfte och övriga
omständigheter.
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Tillsägelse av berörd personal.



Samtal med mentor.



Rektor kallar till möte.



Om du uppträtt olämpligt kan du visas ut från klassrummet. Du är ansvarig för att ta igen
det du missat under lektionen.



Om du har något föremål som kan utgöra fara för säkerheten eller stör omhändertas detta
av lärare eller rektor, och vid nödvärn av övrig personal.

Vid grövre förseelser följer vi skollagen "disciplinära och andra särskilda åtgärder".
Vid särskilda händelser anmäler skolan till socialtjänst och/ eller polis. Vårdnadshavare informeras
via sms, telefon eller e-post så snart det är möjligt om ovanstående regler inte efterlevs.

