
   

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, mobbing 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 diskriminering och annan 
kränkande behandling. 

 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 under 
skoldagen.  

Personal får omhänderta föremål från elev om det är 
störande för andra elever eller utgör fara för säkerhet. 
Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte 
tillåten i skolans lokaler utan tillstånd av rektor.  

Vi är rädda om vår skola och dess inventarier och material. 
Vi klottrar på papper och skräpet hamnar i 
papperskorgarna. 

Vi äter eller dricker inte inne i klassrummen. Detta får göras 
på rasterna.   

Om man medvetet förstör eller skräpar ner får man 
städa, reparera eller betala det du förstört. Klotter och 
grov skadegörelse polisanmäls. 

Det är förbjudet för elever att använda eller förvara snus, 
tobak, e-cigg, alkohol, eller andra droger på skolan. 

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

Endast behöriga får vistas inom skolans område. 
Utomstående pratar m. 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. 

 


