
Värdegrund och ordningsregler Kunskapsskolan Tumba läsåret 22/23
Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan:

● Att vi skapar en trygg och stimulerande lärmiljö, som gynnar nyfikenhet och lust att
lära.

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss följande:
● Att ditt barn kommer i tid till skolan
● Att du sjukanmäler ditt barn vid sjukdom, alla dagar
● Att du regelbundet går in på Kunskapsporten och tar del av arbetsgångar,

planeringar och annan info.
Av alla elever och medarbetare på skolan förväntar vi oss:

● På Kunskapsskolan Tumba har vi ett starkt studiefokus. Vi tillåter oss själva och
alla andra att plugga i lugn och ro. Vi hjälper varandra att lyckas.

● Vi värnar om vår yttre och inre skolmiljö. Det betyder att vi inte förstör något med
flit, att vi är rädda om våra gemensamma saker och slänger vårt skräp i
papperskorgen. Vi lämnar alla platser vi suttit vid i fint skick.
Om du klottrar eller orsakar skadegörelse på skolans egendom är du
ersättningsskyldig.

● Vi beter oss trevligt och respektfullt  mot varandra och vi tänker på att prata till
varandra på ett trevligt sätt med vårdat språk - inte under några omständigheter
är det tillåtet att mobba, kränka eller diskriminera  varandra. Alla på skolan har ett
ansvar för att bidra till att skolan är en trygg och trivsam plats att vara på. Om du
upplever att någon bryter mot detta och kränker dig eller andra - berätta för en vuxen
på skolan.

● Du gör skillnad!

Ordningsregler
Visa hänsyn genom att passa tiderna och ha med dig rätt arbetsmaterial.
Rutin:
Alla sena ankomster rapporteras till vårdnadshavare. Om du missar undervisning måste du
kontakta läraren och fråga vad du missat.
Om du upprepade gånger kommer sent kan din handledare bestämma att du måste komma
tidigare till skolan, eller stanna kvar senare efter skolan för att ta igen den tiden du missat.

Alla som vill besöka skolan måste anmäla sig i förväg.  Elever får inte bjuda in
kompisar.
Rutin:
Vid besök för att hälsa på i skolan eller för att eventuellt börja hos oss bokas besöket i förväg
hos basgruppshandledare eller rektor. Vi tar ej emot icke förbokade besökare. Elever får inte
bjuda in kompisar som inte går på skolan. Kompisar till elever som går här får vänta utanför
skolan. Gamla elever är välkomna att hälsa på sina gamla lärare.
Om du ser en vuxen eller ungdom på skolan som du inte känner igen ska du säga till en
vuxen på skolan.

Mobiltelefon ska lämnas in avstängd till lärare på morgonsamlingen. Telefonen
förvaras inlåst fram tills slutsamlingen då den återlämnas.



Rutin:
Undantag då mobiltelefonen får användas som ett verktyg i undervisningen, beslutas av den
undervisande läraren. I första hand ska telefonen lämnas in till handledaren. I andra hand till
annan handledare i arbetslaget.
Om en elev behöver ringa till sin vårdnadshavare under dagen kan samtal ske från
koordinatorns rum eller från rektors rum.

Vi tar av oss ytterkläder inomhus.
Rutin:
Lämna alla dina ytterkläder i skåpet under dagen. Keps är tillåtet. Du får inte täcka ditt
ansikte.

Du är ansvarig för dina värdesaker. Kunskapsskolan ersätter inte värdeföremål.
Rutin:
Förvara alltid värdeföremål som plånbok, busskort så att du har uppsikt över dem. Förvara
inte värdesaker i skåpet. Lås alltid ditt skåp med nyckel - ej kodlås.

Var rädd om din chromebook - du lånar den av skolan.
Rutin:
Du blir ersättningsskyldig om din chromebook eller laddare försvinner eller går sönder på
grund av oaktsamhet. Tänk på att du lånar chromebooken - det är inte din egen.  Lämna den
inte utan uppsikt - lås in den i skåpet. Lås alltid ditt skåp med nyckel - ej kodlås.

Covid 19: Stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd.
Rutin:
Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma och dina vårdnadshavare ska göra
sjukanmälan till skolan.

● Energidryck, läsk, chips och godis är inte tillåtet att äta i skolan.
● Nötter får inte tas in i skolan i någon form.
● Användning av droger, tobak (inkl. nikotinfritt) och alkohol är inte tillåtna.
● Det är inte tillåtet att spruta parfym eller hårspray inne i skolan
● Du ansvarar för ditt eget skåp och innehållet i skåpet. Ditt skåp måste ha ett hänglås

(ej kodlås). “Elevskåpen är skolans egendom. Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke
om att något otillåtet förvaras där. Föräldrarna informeras om åtgärden”

● Endast en elev åt gången får vistas på skolans toaletter.
● Det är inte tillåtet att ta med sig tändare eller tändstickor till skolan.
● Vatten: Tag gärna med vattenflaska. Fyll på vatten i rasthallen. Vi går inte till

matsalen och hämtar vatten.
● Du skall inte störa under lektionerna, arbetsro gäller.
● All typ av bråk, inklusive skojbråk, är förbjudet.
● Vi springer inte eller spelar boll inomhus.
● Vi skriker inte, normal samtalston gäller inomhus.
● Vi spelar inte musik i skolan så andra hör, använd hörlurar.
● Vi sitter på stolar inte bänkar, bord eller andra möbler.
● Vi lämnar inte skolans område utan att meddela handledare (åk 7-9) åk 4-6 lämnar ej

skolans område.
● Det är förbjudet att filma eller fotografera någon.



Konsekvenser
● Vid överträdelse av de grundläggande värderingarna och skolans regler kommer

alltid en utredning att göras och konsekvensen blir därefter.
○ Elev kan avvisas från lektionen.
○ Elevens chromebook kan konfiskeras.
○ Elevens skåp kan genomsökas.
○ Elev kan få kvarsittning.
○ Elev och vårdnadshavare kan kallas till ett möte.
○ Elev kan få en skriftlig varning.
○ Elev kan få enskild undervisning.
○ Elev kan avvisas från skolan.
○ Elev kan bli avstängd.
○ Elev kan omplaceras på annan skolenhet.

Vi har tagit del av ordningsreglerna:

____________________________________ ___________________________
Underskrift Underskrift

____________________________________                    ___________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

Vårdnadshavare                                                                   Elev

Dessa ordningsregler är beslutade av rektor 2023-01-09 och gäller tillsvidare.

// Henrik von Knorring,rektor


