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Ordningsregler för Kunskapsskolan Varberg 

Inledning 
Huvudregeln inom Kunskapsskolan är att vi alla, elever, lärare och övrig personal, tar ansvar för oss själva, 
varandra och lokalerna och behandlar alla med hänsyn och respekt.  
 

Grundläggande värderingar 
Jag kommer i tid till all undervisning. 
Jag ansvarar alltid för att jag är på rätt plats, vid rätt tidpunkt med min loggbok och annat material. 
Jag lämnar ytterkläder i mitt skåp. 
Jag äter inte godis eller snacks och dricker inte läsk i skolans lokaler.  
Jag använder Chromebook på ett sätt som inte stör arbetsron på skolan. 
Jag använder inte tobak, alkohol eller narkotika under skoldagen. Detta gäller också e-cigarett. 
Jag lämnar inte skolans område under skoltid utan tillåtelse. 
 
Vad händer om man inte följer reglerna? 
Sen ankomst och skolk innebär att eleven stannar kvar en timme efter skolan och gör färdigt sitt arbete. Sen 
ankomst gäller så väl lektionspass som WS-pass. (syfte: ta igen missad undervisningstid) 

Skolk är det när du som elev är på fel ställe i skolbyggnaden utan tillåtelse av en lärare. 

Stör en elev en lektion eller WS-pass kan eleven få lämna lokalen och ta igen passet genom att stanna kvar en 
timme efter skoltid. (Syfte: beröva inte dina skolkamrater möjlighet att lära sig och ta igen missad 
undervisningstid.) 

När ett pass sätter igång kan läraren låsa dörren, eftersom att komma sent betraktas som att störa lektionen. 
Åtgärd: man är kvar en timme efter skoltid. (Syfte: respektera andras tid och planering, beröva inte dina 
klasskamrater möjlighet att lära sig och ta igen missad undervisningstid.) 

Det är helt mobilfritt på skolan gäller alla årskurs 4 - 9: mobilerna samlas in på morgonen och återlämnas 
vid skoldagens slut.  (Syfte: mobilen stör både koncentration och ger möjlighet att kommunicera med sin 
omgivning och därmed försvåras lärandet.) 

Bryter elev mot detta får läraren ta mobilen. Vägrar eleven kontaktas vårdnadshavaren för dialog.  

Kränkningar hanteras genom att utredning görs och att rapport skyndsamt  skickas till huvudmannen. 

Vid samtliga ordningsregelöverträdelser kontaktas hemmet. Vid tre händelser kallas målsman till skolan på 
pedagogernas arbetstid. Skolan startar en utredning tillsammans med målsman om beteendet fortsätter. Sker 
ingen förändring kan det bli aktuellt med EHT-åtgärder och anmälan till socialtjänsten.  

Värdesaker & elevskåp 
Skolan ansvarar inte för Chromebook och för värdesaker som eleven tar med till skolan. (Lämna värdesaker 
hemma!)  
 
Elevskåpen lånas ut till eleven under studietiden och eleven ansvarar under denna tid för sitt skåp. När man lånar 
ett skåp så ger man som målsman och elev tillåtelse till skolan att öppna, alternativt klippa upp låset till ett skåp, 
om skolan misstänker att något som bryter mot skolans ordningsregler förvaras i skåpet. 

 
Tobias Eklund  
Rektor 
 
Jag har tagit del av- och därmed godkänt skolans ordningsregler: 
 
Datum: ____________________ 
 

_______________________________  ___________________________________ 
Elev Vårdnadshavare 


