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Ordningsregler Östbergsskolan, Östersund
För att öka trivseln och för att skapa en trygg arbetsmiljö finns det ordningsregler på skolan.
Dessa regler utvärderas i samarbete med elevrådet för att på så sätt ge eleverna och
vårdnadshavare delaktighet i verksamheten.
En självklar regel är att alla, såväl elever som personal, behandlar varandra med respekt, att
vi har ett trevligt bemötande och att vi skapar trivsel tillsammans.
Ansvar, hänsyn, glädje och omtanke ska prägla samvaron och arbetet i skolan. Alla vid
skolan skall vara aktiva när det gäller att utveckla arbetsmiljön och ett gott, öppet och
förtroendeskapande samarbetsklimat. Det innebär också att vi hälsar på varandra och
använder ett vårdat språk utan svordomar och otrevliga uttryck.
MAT OCH DRYCK

Vi undviker godis och tuggummi om inte lärare tillsammans med
sina klasser kommit överens om något annat.

TOBAK, ALKOHOL
OCH DROGER

Det är förbjudet på Östbergsskolan.

KLÄDSEL

Regler kring kläder bestäms i trivselreglerna.

LEDIGHET OCH
FRÅNVARO

Närvaro är viktigt för att eleverna ska nå målen.
Därför är det viktigt att eleverna passar tiderna. Ledighet beviljas
vid synnerliga skäl högst 10 dagar per läsår av klassföreståndare.
Längre ledighet beslutas av rektor.

MOBIL, MP3 samt
KAMEROR

Mobiltelefoner och musikspelare får ej, utan pedagogs
tillstånd, användas under lektionstid. Fotografering och filmning av
elever och personal är ej tillåtet utan dennes tillstånd.

DATORER

Alla ordningsregler gällande datorer, läs- och surfplattor finns i
separata datorregler.

ALLERGIHÄNSYN

Vi tar hänsyn till våra allergiker på skolan och undviker därför
starka parfymer och husdjur på skolan. Det råder ett absolut
förbud att ta med nötter, jordnötter och mandlar samt produkter
med dessa i.

SKADEGÖRELSE

Om en elev förstör skolans egendom kan denne bli
ersättningsskyldig.

SKOLGÅRDEN

Skolgården ska vara säker. Cykling är ej tillåtet på skolgården.
Det är inte tillåtet att leka med cyklarna på skolgården.
Skateboard, hoverboards, inlines, miniBMX och kickbike är tillåtet
på rampen och den inre skolgården. Ingen får kasta sten, snöboll
eller annat som kan vara farligt för kamraterna. Snöbollar får man
dock kasta vid området kring pyramiden samtliga raster och på
fritidstid. Vi rekommenderar hjälm när man åker på hjul samt när
man åker i isbana.
Det är inte tillåtet att skräpa ner på skolgården.
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Det är inte tillåtet att klättra på taken.
Då skolan har tillsynsansvar får eleverna inte lämna skolgården
under skoldagen utan tillåtelse.
TRIVSELREGLER

KRÄNKANDE
BEHANDLING

Klassrummet och övriga rum ska alltid hållas i god ordning.
Rutiner för städning av klassrum och gemensamma utrymmen
måste finnas. I varje klassrum och fritidshem ska gemensamma
regler för vår trivsel finnas.
Skolan accepterar INTE att elever eller personal utsätts för våld,
hot om våld, förtryck, mobbning eller annan kränkande
behandling. Skolan har en likabehandlingsplan och en
handlingsplan mot kränkande behandling.

STUDIERO

Enligt skollagen ska klassrummet ha en lugn och trygg arbetsmiljö
för såväl elever som personal. En elev som stör undervisningen
kan, om förbättring inte sker efter tillsägelse, avvisas från
undervisningslokalen under resterande tid av pågående lektion.
Störande föremål har lärare och rektor rätt att beslagta under
återstoden av lektionstiden. Föremålet lämnas därefter tillbaka.
Bedöms föremålet vara farligt kontaktas vårdnadshavare och
hämtas av densamme.

FRITIDSKLUBB

Särskilda regler gäller vid fritidsklubben. Om en elev bryter mot
klubbens regler eller inte följer personalens uppmaningar, kan den
beordras att avlägsna sig från lokalerna/området och kan för viss
tid förbjudas att delta i fritidsklubbens aktiviteter.

KONSEKVENSER

Åtgärder och konsekvenser är lagstadgade. Den som bryter mot
gällande regler kommer att bli föremål för åtgärder utifrån den
specifika händelsen. Om en elev har begått en mindre förseelse
eller uppträtt olämpligt, ska läraren på lämpligt sätt uppmana
eleven att ändra sitt uppförande och vid behov ta kontakt med
vårdnadshavare och rektor. Om eleven inte bättrar sig, ska
läraren utreda orsaken till beteendet. Samråd ska ske med
vårdnadshavaren vid behov. Efter en utredning får rektor besluta
om följande åtgärder:
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering
Tillfällig placering vid annan skolenhet
Avstängning
Vid olovlig frånvaro kontaktas föräldrarna under samma dag.
Lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst
återstoden av pågående undervisningspass. Läraren kan låta
eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme före eller
efter skoldagens slut. I vissa fall kan det bli aktuellt med anmälan
till socialtjänst enligt skolans anmälningsskyldighet.
Inbrott i personliga utrymmen samt stölder av personliga ting
polisanmäls av den person som blivit utsatt för brottet.

