
Ordningsregler Solanderskolan åk 4-9 

Med nedanstående ordningsregler är vår förhoppning att vi kan skapa trygghet, en stimulerande 

arbetsmiljö och studie ro i vår skola – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå. 

Ordningsregler Konsekvenser 

Vi använder ett vårdat språk – utan svordomar, kränkande 
uttryck el. kroppsspråk. Vi respekterar, lyssnar på och 
uppmuntrar varandra. 

Samtal med berörd elev och han/hon får be om ursäkt. 

VI hjälps åt att skapa arbetsro och trivsel i klassrummet, i 
matsalen och vid stora samlingar. Det gör vi genom att: 

 Passa tider  

 Ha med material   

 Låta alla få arbetsro   

 Vi tänker på allergiker, därför lämnar vi 
ytterkläder utanför klassrummet. 

Samtal med berörd elev och kontakt med elevens 
vårdnadshavare. 

 

 

 

 

 

Vi har nolltolerans mot våld, hot och annan kränkande 
behandling, Varje incident av hot, våld och/eller 
kränkande behandling av elever eller personal ska 
resultera i en reaktion från personalen i skolan 

Varje händelse resulterar i åtgärder enligt skolans 
handlingsplaner mot kränkningar och mobbing. 

 Vi respekterar att mobiltelefoner ska vara avstängda och 

inte användas under lektionstid, om inte ansvarig personal 

medgett annat. Vi respekterar att fotografering, filmning 

eller ljudinspelning endast får ske med tillstånd. I 

mellanstadiets lokaler råder förbud mot mobiltelefoner. 

Samtal med berörd elev om vad lagen säger. Utrustning 
kan beslagtas. 

Vi är rädda om vår skola och dess inventarier och material. 

Tuggummi är tillåtet på högstadiet om det sköts på ett 

snyggt sätt. På mellanstadiet är det dock förbjudet. 

Om man medvetet förstör eller skräpar ner får man städa, 

reparera eller betala det man förstört. Klotter och grov 

skadegörelse polisanmäls. 

Det är förbjudet att använda eller förvara snus, tobak, 
alkohol eller andra droger på skolan. 

Samtal med berörd elev och kontakt med elevens 
vårdnadshavare. Innehav och förvaring av tyngre droger 
som narkotika polisanmäls. 

Endast behöriga får vistas inom skolans område. 

Utomstående pratar med rektor om tillstånd. 

Obehöriga avvisas! 

Vi använder bara märken och symboler som ingen kan 
uppleva som stötande eller som hets mot folkgrupp. 

Samtal om vad märkena/symbolerna står för. 

Märket/symbolen kan beslagtas. 

Cykel, moped och kickbike tas inte med till idrotten   Samtal med berörd elev  

Keps, ytterkläder, tuggummi och mobiltelefoner är ej                Samtal med berörd elev  

tillåtet i matsalen 


