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Ordningsregler på Tanumskolan F-6   

På varje skola skall det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i 
skolan. De ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande. Kraven på att skolan skall 
agera om en elev trakasseras har skärpts. Detta har skett genom diskrimineringslagen 
(2008:567) 3 kap. Aktiva insatser och skollag (2010:800), 6 kap Åtgärder mot kränkande 
behandling.  
Ordningsreglerna utgör ramarna för de regler som läraren tillsammans med eleverna 
diskuterar och utvecklar för arbetet och samvaron i klassen. Skolans ordningsregler får 
inte användas för att inskränka yttrandefriheten eller tryckfriheten om det inte är 
kränkande.  

Vi vill att alla skall trivas på sin arbetsplats, både elever och vuxna, därför måste vi 
alla ta ansvar.  

Jag visar respekt mot elever och vuxna på skolan.  

Jag är rädd om vår skola och det material som tillhör skolan.  

Vi har en skofri skola i den nya byggnaden. 

Jag kommer i tid till lektionerna och fritidshemmet. 

Jag är inom skolans område på skoltid och fritidstid.  

Skolans område är fri från cykel, skateboard eller inlines och dylikt.  

Jag lämnar godis och tuggummi hemma.  

Skolan har mobilfria dagar. Mobilen lämnas till lärare vid skolstart.  

Vi kastar ej snöbollar under skol- eller fritidstid. 

På rasten är vi ute på vår skolgård. 

Skojbråk är inte tillåtet under skoltid och fritidstid. 
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Vad kan skolan göra om elever inte följer ordningsreglerna? 
(Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero)  

• Om en elev stör undervisningen har läraren rätt att skicka ut eleven från 

klassrummet. (5 kap. 7§) Kvarsittning för att ta igen missad undervisning kan 

tillämpas.  

• Vid oanmäld frånvaro tar skolan kontakt med elevens vårdnadshavare.  

• Personal får vid bråk ingripa fysiskt om det inte går att samtala med dem enligt den 

så kallade nödvärnsrätten. 

• Lärare får omhänderta störande föremål (Skollagen 5 kap. 22§)  

• Den elev som förstör något kan bli skyldig att ersätta skadan. 

(Skadeståndslagen 2 kap. 1–4§§) Förstörd, borttappad Ipad och/eller krossad 

skärm ersätts med 500 kr. 

• Om en elev bryter mot ordningsreglerna måste samtal föras på olika nivåer beroende på 

hur allvarligt det är. Under vissa omständigheter kan elev bli omplacerad inom skolan, 

avstängd från skolan medan utredning sker. (Skollagen (2010:800) 5 kap.5–16§§).    
I särskilda fall kan en eller flera elever flyttas från skolan till en annan enhet. 
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