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Ordningsreglerna för skolan är framtagna av elever, personal och därefter beslutade av rektor. 

Skolan är en arbetsplats för elever och personal och alla har rätt att få ett gott bemötande.  

F-9 

● Jag har rätt till arbetsro och min undervisningstid. Därför kommer jag i tid och har med mig 

arbetsmaterial och det som krävs för lektionen. Jag bidrar till en bra lärmiljö och följer 

instruktioner från lärare och annan personal. 

● Jag tar hänsyn till allergier och använder inte något med stark doft på skolan och har heller 

inget som innehåller nötter i skolan.  

● Skolan är ingen allmän plats, det innebär att jag inte får ta kort på eller filma någon person 

utan att innan ha fått personens tillåtelse.  

● Skolan är en plats för personal och elever. Vill jag ha med mig en kompis till skolan måste jag 

i förväg komma överens med klasslärare/mentor. 

● Alla har rätt till en drogfrimiljö och därför använder jag inte tobak eller andra droger. 

 
 
F-6 

● F-5 sparkar boll på grusplanen bakom skolan 

● Mobil används inte under skoltid. 

● Min mobil är ljudlös och förvaras i mitt skåp under hela skoldagen. 
 
 Åk 7-9 
 

● Min mobil är ljudlös och förvaras i mitt skåp under lektionstid. Min mobil får användas på 

raster. 

 

Skolans ordningsregler gäller även vid besök på annan skola, studiebesök och andra aktivitetsdagar. 

 

 

Vid ordningsstörande uppträdande har skolan rätt enligt skollagens 5 kap (2010:800) att besluta om:  
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● utvisning ur undervisningslokalen 5 kap 7 § skollagen (2010:800), lärare beslutar 

 

● kvarsittning 5 kap 8 § skollagen (2010:800), lärare eller rektor beslutar 

 

● tillfällig omplacering 5 kap 12 § skollagen (2010:800), rektor beslutar 

  

● tillfällig omplacering till annan skolenhet 5 kap 13 § (2010:800), rektor beslutar 

 

● avstängning i vissa obligatoriska skolformer 5 kap 14 § (2010:800), rektor beslutar  

● omhändertagande av föremål 5 kap 22 § skollagen (2010:800), rektor eller lärare 

 

Konsekvenser vid misstanke om brott och vid skadegörelse. 
 

● Vid misstanke om brott kontaktas polis och polisanmälan kan komma att göras från 
skolan. 

● Om en elev på grund av oaktsamhet eller slarv förstör skolans egendom kan skolan 
komma att ställa krav på ersättning. Detta kan t ex gälla bortslarvat lånat materiel, 
skadegörelse på fastigheten eller kostnader som uppstår i samband med sabotage mot 
exempelvis brandlarmet.  

 
 
Ordningsreglernas överenskommelse  
 
 
 

 


