Ängsmogården Ordning och studiero. 17.08.21
Regler konstrueras utifrån skollagen samt riktlinjer från skolverket och Östersunds kommun
Varför har vi regler?
● Det ska råda studiero i skolan så att alla kan tillgodogöra sig undervisningen på ett bra
sätt.
● Alla ska känna trygghet i skolan och skolan ska vara en arbetsplats där alla trivs.
• Vissa regler omfattar säkerhet inom vissa områden
● Skolans elever ska lära sig hur regler och konsekvenser relaterar till varandra.
Så här fungerar ordningsreglerna:
● Reglerna gäller för alla på skolan, elever, personal och föräldrar. Även tillfälliga besökare
måste följa skolans regler.
● Om man inte följer reglerna får man hjälp av en personal (vuxen) att förstå reglerna
genom en konsekvens. Det kan t.ex. vara en tillsägelse eller ett samtal.
● De vuxna på skolan har skyldighet att verka för att eleverna följer reglerna och vidta
åtgärder vid överträdelser mot reglerna. Personalen har också både rättighet och
skyldighet att bestämma konsekvensen om någon elev inte följer reglerna. Personal
förväntas närvara på raster, idrottshall, vid buss etc.
● Skolans regler utvärderas tillsammans med både elever och personal efter varje läsår. Vid
behov förändras reglerna. Därefter gäller de för alla.
● De lagar som gäller i övriga samhället gäller också på skolan. Lagbrott kan leda till
polisanmälan.

Ordningsregler
Det här måste alla göra:
● Respektera allas rätt till studiero.
● Komma i tid till lektionen och ha med alla saker som behövs.
● Respektera lärarens roll som pedagogisk ledare och därmed följa de instruktioner som
läraren ger.
● Visa respekt för andra genom ett lugnt uppträdande och ett vårdat språk.
● Vara rädd om skolans materiel och lokaler.
● Plocka undan efter sig i lektionssal, matsalen och lämna bordet i ett prydligt skick.
Det här får ingen göra:
● Trakassera eller kränka andra.
● Använda våld; knuffa, sparka eller slåss. Även sk. “skojbråk” är förbjudet.
● Ta med sig föremål till skolan som kan hota tryggheten eller studieron.
● Skräpa ned, klottra, skadegörelse.
● Använda mobiltelefoner utan lärarens godkännande.
● Fotografera eller filma utan lärares godkännande.
● Bära ytterkläder, mössa/keps i lektionssalar och matsal.
● Cykla, (kickbika, hoover, el. skateboarda) på skolans område mellan 06.30-18.00 förutom
lärarledd verksamhet.
• Förbud mot snöbollskastning mht skaderisk
• Vara på kullen vintertid utan hjälm
Skolan ansvarar inte för materiel som tas med av elever som t.ex mobiltelefon.
Elevdagbok används av lärare där återkommande störningar från elevens sida leder till
konsekvenser. Elevdagbok förs av klasslärare för alla elever.

Konsekvenslista:
Listan börjar tillämpas om tillsägelse från skolpersonal inte omedelbart följs eller om
regelbrottet upprepas, är uppenbart avsiktligt eller allvarligt.
Stegen i listan tas om åtgärderna i föregående steg inte har haft effekt och brott mot reglerna
upprepas. Om regelbrottet är mycket allvarligt kan konsekvensåtgärd vidtas utan inbördes
ordning.
•
•
•

Farliga eller störande föremål omhändertas och hämtas av föräldrar.
Sen ankomst rapporteras - tid tas igen ansvarig mentor. Vid upprepning kallas föräldrar
till skolan
Skadegörelse ersätts eller återställas i ursprungligt skick

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tillsägelse av lärare
Samtal målsman
Samtal rektor
Elevhälsomöte, vidare utredning och åtgärder
Muntlig varning
Skriftlig varning
Avstängning
Byte av skola

Respektive mentor ansvarar för att tydligt uttala de regler som gäller för ordning och studiero.
Regler gås igenom på 1.a föräldramöte därefter skickas dessa hem och målsman tar del av
skolans regler för ordning och studiero tillsammans med sitt barn och återsänder därefter 2.a
sidan, nedan markeringen (1.a sidan + ½ 2.a sidan sparas i hemmet), undertecknad till
elevens mentor som därnäst dokumenterar att målsman tagit del av riktlinjerna.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”KLIPP” :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nedan del skickas till elevens mentor som ett kvitto på att målsman tagit del av skolans
ordningsregler.

Elevens namn
……………………………….

Målsman

Namnförtydligande

……………………………………..

……………………………………..

Bo-Åke Boson Rektor

