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Ordningsreglerna är framtagna av skolans elever i samarbete med elevrådet och skolans

personal och gäller i skolans samtliga verksamheter på eller utanför skolan.

Vi bryr oss om varandra och visar hänsyn

● På grund av allergi är nötter, jordnötter och parfym helt förbjudet.

● Vi håller en låg ljudnivå som uppmuntrar studier.

● När vi har rast är vi på våning 1 eller ute.

● Vi äter lunch en gång och på utsatt tid.

● Vi äter medhavt mellanmål endast på våning 1 i gamla byggnaden och i hemklassrum åk 4-6 (ej

Aulan). Mellanmål är en smörgås, frukt eller liknande. Vi äter inte kakor eller godis, chips på skolan.

● Vi visar hänsyn till varandras och skolans materiella saker.

Vi accepterar att människor är och tycker olika

● Vi tänker på vad vi säger och när vi säger det. Detta gäller både på skolan och i sociala medier.

● Vi använder vårdat språk och respekterar varandra.

● Vi bråkar inte (gäller även skojbråk).

● Vi filmar och fotograferar bara varandra om vi har frågat först och fått lov.

● Vi låter alla vara med.

Vi är goda förebilder för varandra

● Mobiltelefoner är förbjudet under undervisningstid och i förflyttning mellan lektioner. Vi använder

endast mobiltelefon på lunchrasten på våning 1 och vid resa till idrottshallen. Mobil ska förvaras

ljudlös och utan vibration i väska eller i skåpet. Har man mobiltelefonen synlig lämnas mobiltelefonen

till lärare i början av varje lektion.  Om mobiltelefonen ändå märks lämnas telefonen till personal.

● Elever som får använda sina mobiler som hjälpmedel får ha mobilen tillgänglig. Detta bestäms av

handledare och rektor.

● Åk 4-6 har mobilfritt hela dagen. Om elever har mobil synlig eller med ljud lämnas mobil till

basgruppshandledaren.

● Vi lämnar ytterkläder (t.ex. jackor, västar, vantar) i skåp eller på klädhängare. Är du frusen, ta med

en extra tröja.

● Du som elev i årskurs 7-9 får låna ditt skåp av skolan. Det är personligt och får inte lånas ut till

någon annan. Vi förvarar skolmaterial och ytterkläder i skåpet.

● Vi i åk 4-6 är alltid på skolans område (utom vid idrott).

● Vi i åk 7-9 får lämna skolans område på lunchrasten. Vi skriver upp oss på listan hos Petra innan vi

går och stryker oss när vi kommer tillbaka och är i tid till nästa arbetspass.

● Vi tar med egen vattenflaska om vi vill dricka vatten när vi inte har lunch. Skolan tillhandahåller inte

glas. Vi dricker inget annat än vatten när vi är törstiga under skoldagen.

Förutom skollunch äter vi ingenting med socker i på skolan. Medhavt mellanmål är frukt eller en

smörgås.

Om ordningsreglerna inte följs kontaktar skolan elevens vårdnadshavare. Skolan kommer tillsammans

med vårdnadshavare fram till vilka konsekvenser det blir för den enskilda eleven.


