Ordningsregler Kunskapsskolan Nyköping åk 4-9
Vi har en fantastiskt fin arbetsplats på Kunskapsskolan Nyköping och vi värnar om att alla ska känna
sig trygga och ha studiero. Våra ordningsregler bygger egentligen på ”sunt förnuft” och speglar
normer och värderingar som gäller i samhället. Det är mycket viktigt att vi visar varandra hänsyn och
vi accepterar givetvis inte några former av diskriminering eller kränkande behandling. Vi vill inte ha
många regler, men de som finns gäller alla elever och vi kommer se till att de följs av alla:
1. Studiero Visa respekt för varandra genom att passa tider på samtliga undervisningspass och
ha med dig lämpligt studiematerial. Ta hänsyn till varandras behov av arbetsro och trivsel.
2. Ytterkläder hängs i garderoben eller förvaras i skåpen.
3. Olaga, kränkande och oetiska symboler eller texter på tröjor, klistermärken etc tillåts inte.
Eleven kan uppmanas att byta kläder eller dölja symbolen.
4. Rökning, tuggtobak, snus (inkl nikotinfritt) och alkohol/droger är ej tillåtet under skoltid.
Gäller hela skolans område och vid resor arrangerade av skolan.
5. Digitala verktyg Datorer är ett självklart verktyg i skolarbetet, men ska inte störa någon och
ljudet skall vara avstängt. Musik lyssnas på med hörlurar via sin Chrome Book. Elever får
inte ha med sig mobiltelefon/smartphone/ipad under skoltid. Handledare samlar in den på
morgonsamlingen och lämnas sedan tillbaka på eftermiddagssamlingen.
6. All förtäring sker i caféet/matsalen. Vi har ett generellt förbud mot godis, läsk och
energidrycker.
7. Snöbollskastning är förbjudet.
8. Lämna skolans område Årskurs 4-6 får inte lämna skolans område under skoldagen.
Enligt Skollagen, kap 5 § 22-23 har lärare och rektor rätt att omhänderta föremål (mobiltelefoner,
mp3, surfplattor eller leksaker etc) som stör skolverksamheten eller om föremålet utgör fara för
säkerheten i skolan. Föremål som omhändertas återlämnas till elev eller vårdnadshavare efter
skoldagens slut.
Om någon av ovanstående ordningsregler inte efterföljs gäller följande åtgärdstrappa:
1. Om någon elev bryter mot ovanstående regler och inte ändrar sitt beteende efter tillsägelse
kontaktar handledaren vårdnadshavare.
2. Om detta upprepas, kallas elev och vårdnadshavare till möte med handledare, samt eventuell
annan personal från arbetslaget.
3. Om ovanstående åtgärder fortfarande inte hjälper, kallas elev och vårdnadshavare till möte
med rektor och handledare. Rektor kan utdela skriftlig varning enligt Skollagen 5 kap. 11§.
Ordningsreglerna är förankrade i elevrådet och hos medarbetarna på skolan. Föräldrar informeras via
rektorsbrev. Ordningsreglerna är beslutade av rektorn den 11 sep 2020.
Linda Teske, Rektor Kunskapsskolan Nyköping

