Ordningsregler Fåker skola
ht17vt18
Trygghet - Ansvar - Respekt
Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att kunna klara framtid, studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och
grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning och studiero. Skolan ska vara trygg och stimulerande. En
plats dit både elever och personal känner lust att gå.
Våra ordningsregler bygger på innehållet i planen för systematiskt kvalitetsarbete, plan mot diskriminering och kränkande behandling,
Lgr 11, skollag och arbetsmiljölagen.
I skolan gäller samma lagar och värderingar som i svenska samhället i övrigt.
Ordningsreglerna arbetas fram av eleverna de första veckorna på ett nytt läsår. Elevrådsrepresentanterna tar med klassernas arbete till
elevrådet. Elevrådet sammanställer och beslutar om skolgemensamma ordningsregler. När detta är gjort går elevrådrepresentanterna
tillsammans med rektor ut till alla klasser och pratar om reglerna.
På klassråden ska det finnas en stående punkt ”ordningsregler” där eleverna följer upp och diskuterar hur efterlevnaden fungerar.

Rasten/Ute
Alla ska känna sig trygga
och ha en kompis!
- Följa reglerna
- Vi går inte utanför
gränsen för skolgården
- Vi bjuder in varandra till
lekar
- Vi tar in våra leksaker
Omklädningsrum
- Vi kommenterar inte
varandra
- Vi skriker inte i duschen
Toaletterna
- Tvätta händerna när du
är klar
- Håll rent och snyggt
- Alltid sitta ner
- Stör inte varandra

Kapprummet/korridorer
- Vi går och vi knuffas inte
- Ta av sig skorna vid ytterdörren
Foto/film
Förbud att
filma och
fota
varandra
på skolan
och fritids

Biblioteket
- Vi visar varandra respekt
och är tysta
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Uteförrådet
- Vi plockar undan
efter oss
Bussen/taxin
- Använd bälte
- Stör inte busschauffören
- Sparka inte på sätena

Matsalen
- Vi torkar av
borden ordentligt
- Vi stör inte
varandra
- Vi tar reda på
maten som vi
spillt

Klassrummet
Vi ger varandra en bra
studiemiljö!
- Räcker upp handen
- Lyssnar på varandra
- Vi går och pratar med ett bra
tonläge
- Koncentrerar mig på mitt
arbete
Överallt/alltid
- Vi visar varandra respekt
- Inte slåss, sparkas och puttas
- Vi säger inte fula saker till
varandra
- Vi lyssnar på varandra
- Vi tar inte andras saker
- Vi är rädda om våra saker
- Vi går inomhus
- Vi kommer i tid till lektionerna
- Säg till en vuxen om det
händer saker

Konsekvenstrappa
Konsekvenser om man bryter mot reglerna
1. Tillsägelse av vuxen på skolan eller
annan elev, samtal om vad som hänt.
2. Personal ringer hem till föräldrarna.
3. Möte med föräldrar, elev och personal.
4. Samtal med rektor
5. Samtal med
rektor/elev/vårdnadshavare/personal/p
ersonal från elevhälsoteam.

Konsekvenser om jag inte uppför mig i
bussen/skoltaxi
1. Tillsägelse av vuxen vid hållplatsen eller
chaufför i buss/taxi
2. Upprepas överträdelsen tar chauffören
kontakt med skolan som i sin tur
kontaktar vårdnadshavarna.
3. Träff med vårdnadshavare/elev/personal
från skolan och representant för
bussbolaget.

