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Trygghet & Trivsel
präglar samvaron på Norra skolan

Enligt Skollagen ska det finnas gemensamma ordningsregler och rutiner på en
skola, i syfte att skapa förutsättningar för en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Personal och elever, ska tillsammans, kontinuerligt utveckla arbetsmiljön,
genom ett systematiskt, förtroendeskapande arbetssätt.
Trivselregler, utöver skolans ordningsregler, för respektive klass och fritidshem,
ska formuleras i samförstånd mellan personal och elever.
Kränkning/
diskriminering

Det är enligt Skollagen förbjudet att
utsätta någon för kränkande och/eller diskriminerande
handling.
Vid kränkning/diskriminering vidtas åtgärder enligt
rutiner som framgår av
Norra skolans Plan mot kränkning och diskriminering.
Kränkningar dokumenteras i kommunens digitala system,
DF Respons och delges huvudman; Barn- och
utbildningsnämnden Östersunds kommun

Studiero

En elev som stör undervisningen kan, om förbättring
inte sker efter tillsägelse, avvisas från klassrummet, under
återstoden av pågående lektion.

Störande föremål

Störande föremål har personalen rätt att beslagta under
återstoden av skoldagen. Farliga föremål beslagtas och
vårdnadshavare kontaktas.

Skadegörelse

Vållar elev medvetet skada på skolans eller annans
egendom, anmäls det alltid till rektor, som kontaktar
vårdnadshavare

Konsekvenser

Om en elev har begått en mindre förseelse och/ eller uppträtt olämpligt, ska
personalen snarast samtala med eleven och med vårdnadshavaren vid behov. Om
problemen fortgår, ska personalen i samarbete med vårdnadshavaren hitta lämplig
åtgärd. Skulle, trots åtgärder, problemen fortgå, kontaktas rektor och ett
elevhälsomöte bokas in.

I vissa allvarliga fall kan det bli aktuellt med orosanmälan till socialtjänsten och/eller
polisanmälan, enligt skolans anmälningsskyldighet.

Ordningsregler
Inomhus

.

Eleverna får endast använda den entré, som är avsedd för
respektive klass.
Ytterskorna tas av på entrémattor i anslutning till
avdelningens ingång. Tag med inneskor
Ytterkläder tas av inomhus, inklusive kepsar
Vi går lugnt och pratar med lagom röst.

Skolgården

Cyklarna ska under skoldagen, ostörda, stå parkerade på
avsedd plats.
Det är ej tillåtet att sparka fotboll mot stora skolhuset.
Skateboard, inlines och kickbike är tillåtet längs flygeln
mot Sporthallen. Hjälm ska då alltid användas.
Snöbollskastning, brottning och andra lekar, som kan
skada, är inte tillåtet.
Eleverna ska ha hjälm vid vissa aktiviteter vintertid.
Sopförråden är ingen plats för lek.
På konstgräsytan leker vi utan bollar, hoppstyltor m m
Följer upprättade regler för ”Lånebua”, King, bandy, och
fotboll.

Rutiner

Allergihänsyn

Vi tar hänsyn till våra allergiker på skolan och undviker
därför parfymer och blommor. Kläder ska vara fria från
djurhår. Det råder också ett absolut förbud att ta med
nötter eller produkter som innehåller nötter.

Mobiltelefon

Skolan tar inte ansvar för elevers mobiltelefoner.
Medhavda mobiltelefoner får ej användas under skolfritidshems- och klubbtid.

Datorer/iPads

Regler gällande hantering och användning av skolans
datorer/iPad, upprättas för eleverna av personalen på
respektive avdelning.

Leksaker m m

Det är ej tillåtet att ta med sig Pokemonkort, egna leksaker,
bollar, klubbor m m, till skolan. Skolan har ett stort utbud
av leksaker, spel m m i ”Lånebua”, som eleverna kan
kvittera ut med sin låneklädnypa

Godis m m

Det är ej tillåtet att äta godis, tabletter, tuggummi eller
liknande i skolan, på fritidshemmet eller på klubben.

Frukt/smörgås

Frukt/smörgås får tas med till skolan, för att ätas vid det
tillfälle som personalen bestämmer.

Närvaro

Eleverna ska komma i tid till skolan. Ledighet beviljas
endast om särskilda skäl föreligger. All frånvaro
rapporteras i kommunens digitala system, Dexter.

Raster

Eleverna är ute på alla raster, så vida inte annat
överenskommits med personalen.

Kl 07.30-7.55

Eleverna är ute på morgonen, till dess skolklockan ringer
och skolan börjar.
______________________________

Vårdnadshavaren ansvarar för att gå igenom och samtala med sitt barn kring Norra
skolans ordningsregler och rutiner.
Personalen ansvarar för att ordningsregler och rutiner bearbetas och följs upp
kontinuerligt med eleverna
Rektor ansvarar för att följa upp ordningsregler och rutiner med personal samt vid
elevråd och föräldraråd
_______________________
Lena Medin, rektor

