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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.
●

Jag kommer i tid och har med mig det arbetsmaterial och det som krävs för lektionen. Saknar
jag något och behöver gå ifrån lektionen och hämta material får jag 10 min sen ankomst.

●

Jag bidrar till en bra lärmiljö och följer instruktioner från lärare och annan personal.

●

Skolan har nolltolerans mot hot och våld.
o

Med våld och hot menas direkt fysiskt våld, verbala hot eller ofredande.
▪

Fysiskt våld kan vara sparkar, slag eller skojbråk.

▪

Verbala hot kan vara rasistiska, sexistiska eller hot om att man ska slå någon.

▪

Ofredande kan vara knuffar, fasthållande, hindrande av in- eller ut passage vid
dörrar. och kastande av föremål.

●

Min mobil är ljudlös och förvaras i mitt skåp under lektionstid samt när jag är i matsalen.

●

Skolan är ingen offentlig plats, det innebär att jag inte får ta kort på eller filma någon person
utan att innan ha fått personens tillåtelse.

●

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 en plats för personal och elever. Besökare ska söka tillstånd hos rektor.

●

Alla har rätt till en drogfrimiljö och därför använder jag inte tobak/snus/e-cigarett eller andra
droger.

●

Lagbrott anmäls till polisen.

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:
●

utvisning ur undervisningslokalen 5 kap 7 § skollagen (2010:800), lärare beslutar

●

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

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

Mattias Larsson, rektor
Tanumskolan åk 7–9

Tfn 0525 – 183 95

mattias.larsson@tanum.se

