ORDNINGSREGLER LÄSÅRET 2019-2020

Alla ska få känna sig trygga i vår skola. Därför finns det
regler som alla måste följa. Reglerna gäller på skol–
och fritidstid och på vägen till och från skolan.
VI ANVÄNDER ETT
VÅRDAT SPRÅK.
Det innebär att vi inte
använder svordomar eller
kallar kamrater eller vuxna
för något som hon/han kan
bli ledsen över.

VI LEKER INTE MED
PINNAR OCH
KASTAR INTE STEN
ELLER SNÖBOLL.

VI STÖR INTE
VARANDRA
När någon arbetar behöver
hon/han arbetsro för att bli
klar med sin uppgift och få
ett bra resultat.

VI ANVÄNDER INTE
MOBILTELEFON PÅ
SKOL– ELLER
FRITIDSTID

Huvudet och ögonen är
omtåliga. Om vi följer
regeln är risken liten att
någon skadar huvud eller
ögon.

Om du har telefon med dig
så ska den vara avstängd.
Du får gärna lämna telefonen till någon lärare för
förvaring under dagen.

VI PRATAR INTE
ILLA OM
VARANDRA

VI RESPEKTERAR
DJUR OCH NATUR.

Alla har rätt att vara som
man vill, så länge man inte
skadar andra. Man har rätt
att vara som man är, utan att
någon ska retas, kränka eller mobba.

Det är förbjudet att bryta
kvistar och grenar eller att
skada buskar och träd.
Djuren som finns i vår miljö
har samma rätt som vi
människor att finnas där
utan att någon gör dem illa.

ALLA FÅR VARA
MED PÅ RASTEN
Det är inte roligt för någon
att inte få vara med. Den
som vill, ska få vara med i
leken. Man får inte säga till
någon att hon/han inte får
vara med.

VI STÄLLER SKOR
OCH HÄNGER
KLÄDER PÅ DESS
PLATS
Det ser tråkigt ut när det är
oordning och det går inte att
städa för Wictoria och de
andra när det ligger kläder
och skor på golvet. Saker
försvinner lätt när de lämnas
på fel plats.

VI LEKER BARA PÅ
ÖVERENSKOMMEN
PLATS.

Du måste alltid fråga en
lärare innan du går någon
annanstans än vi kommit
överens om. Lärarna har
ansvar för dig och avgör
vart du kan gå.

KOM IHÅG ATT DET ÄR ETT LAGBROTT ATT...
...slå eller sparka någon. Att slå eller sparka är att använda
våld. Det kallas misshandel och är förbjudet i lag.
...säga saker till någon som hon eller han kan uppfatta som
elakt. Om man säger sådana saker till någon flera gånger
kallas det för mobbing. Mobbing kallas också kränkande
behandling och är förbjudet i lag.
...förstöra annans egendom. Om man med flit förstör någon
persons saker, tex kläder, kan man bli ersättningsskyldig.
Om man med flit förstör skolans saker, tex bord eller
materiel, kan man också bli ersättningsskyldig.

OM MAN INTE FÖLJER VÅRA
ORDNINGSREGLER
En vuxen som ser att en elev bryter mot ordningsreglerna
kommer att säga till eleven att sluta. Om eleven bryter mot
regeln flera gånger kommer den vuxna att kontakta elevens
vårdnadshavare. Målsättningen är att de tillsammans ska
komma överens om hur problemet ska lösas. Om det inte går
att lösa gemensamt kommer skolan att vidta de åtgärder som
man anser krävs.

OM MAN BEGÅR LAGBROTT
Om man bryter mot lagen så kan den som utsätts, eller
skolan, polisanmäla händelsen.
Detta är en mycket allvarlig konsekvens som vi hoppas aldrig
ska behöva användas i vår skola, men det är viktigt att alla
känner till den.

