
 

Ordningsregler 

 

Pitholmsskolan åk 4-6 
 

 

 

Alla ska lyckas. Alla ska känna trygghet och studiero.  

Alla ska känna sig välkomna. 

 

 
➢ Vi visar alla respekt och hänsyn, klass- och skolkamrater såväl som lärare och övrig personal i 

det vi säger och det vi gör. Vi hälsar och bemöter varandra på ett trevligt sätt och använder 

ett bra språk till varandra. 

 

➢ Vi är rädda om vår skola och våra egna och andras saker, både inne och ute. Den som 

medvetet förstör och vandaliserar får ersätta det som är förstört. 

 

➢ Vi använder inte ytterkläder inomhus. Inte heller mössor, kepsar och liknande i lektionssalar 

och skolrestaurang om inte särskilda skäl finns eller överenskommelse gjorts.  

 

➢ Vi accepterar och tolererar aldrig kränkningar, diskriminering, trakasserier eller när någon 

bryter mot skolans demokratiska värdegrund, oavsett om det sker muntligt, skriftligt, med 

kroppsspråk eller på annat sätt oavsett plats, fysisk eller digital. 

 

➢ Vi kommer i tid till skolan, har med oss det material som behövs och lämnar inte skolan eller 

gruppen utan tillåtelse från mentor, lärare eller ansvarig personal. 

 

➢ Vi tar inte med oss farliga eller störande saker till skolan, saker som kan riskera att skada 

andra eller användas på ett farligt eller störande sätt.  

 

➢ Eleverna lämnar in mobiltelefoner vid dagens början, och hämtar dem vid dagens sista 

lektion i hemklassrummet. Mobiler får endast användas på lektionstid om läraren meddelat 

det.  

 

➢ Vi är ute på rasterna, ingen köld- eller vädergräns (”kläder efter väder”). Elever som har 

tillåtelse att vara inne på rasterna är i klassrummet och följer ordningsreglerna. 

 

➢ Elever vistas på anvisad plats på skolgården. Skolskjutselever vistas inom skolområdet tills 

taxi/buss anländer. Cyklar används inte på skolgården och parkeras på anvisad plats.  

 

➢ Skolans digitala verktyg används för skolarbete. Piteå kommuns medieetiska riktlinjer gäller 

för all användning av digitala verktyg, mobiler inräknade. 

 


