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Ordningsregler för Kunskapsskolan Lund VT 2019 
 

Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med elever och personal på skolan. 
 
Vi hälsar på varandra 

● Vi hälsar och är trevliga. 
● Vi använder ett vårdat språk. 
● Vi har nolltolerans mot kränkande kommentarer. 

 
Vi bryr oss om varandra och visar hänsyn 

● På grund av allergi är nötter, kiwi och stark parfym helt förbjudet på skolan. 
Samt citrus 

● Vi använder mobiler på ett sätt så att de inte stör eget eller andras arbete. 
● Vi städar alltid upp efter oss så att det är rent när nästa kommer. Vi ställer 

tillbaka stolar. Detta gäller i matsalen och på alla andra ställen i skolan. 
● Vi respekterar uppmaningar och tillsägelser från skolans personal. 
● Snöbollskrig har vi bara på fotbollsplanen med dem som själv väljer att vara 

med. 
 
Vi tar ansvar för vår skolmiljö inomhus och utomhus 

● Vi håller en ljudnivå som uppmuntrar studier. 
● Vi går istället för springer när vi är inomhus. 
● Vi laddar våra datorer hemma. 
● När vi har rast är vi på vån 1 eller ute. 
● Vi äter endast på vån 1 i gamla byggnaden (ej arenan).  
● Vi får äta på PH om vi har tillåtelse från läraren. 
● Vi parkerar cyklar på cykelparkeringen med grus så att mopederna får plats 

på parkeringen med asfalt utanför entrén. 
● Vi har nolltolerans mot klotter. 
● Vi reparerar det vi förstör eller betalar för skadan. 

 
Vi har ett öppet och ärligt klimat och vågar be varandra om hjälp 

● Vi lyssnar på varandra och kommer inte med taskiga kommentarer när någon 
säger något vi inte håller med om. 

 
Vi hjälps åt att lösa konflikter direkt 

● Vi bråkar inte (gäller även skojbråk). 
● Vi filmar och fotograferar bara varandra om vi har frågat först och fått lov. 
● Vi säger ifrån och/eller meddelar en vuxen om någon bryter mot reglerna. 
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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 låter alla vara med på sina egna villkor. 
 
Vi är goda förebilder för varandra 

● Vi kommer i tid och arbetar med skolarbete på rätt plats.  
● Vi har rätt material med oss (loggbok, laddad dator, penna, sudd, linjal, block 

m.m.)  
● Vi räcker upp handen när vi vill säga något under en lektion. 
● Vi lämnar ytterkläder i skåp eller på klädhängare.  
● Vi tar inte glas när vi är törstiga utan har med egen flaska. 
● Vi tar bara rast enligt schema och arbetar endast ute om vi skrivit ute på ett 

pass i loggboken och fått signatur från ansvarig lärare. 
● Vi i åk 4-6 är alltid på skolans område (utom vid idrott). Vi i åk 7-9 får lämna 

skolans område om vi skriver upp oss på listan hos Malin innan vi går, stryker 
oss när vi kommer tillbaks och är i tid till nästa arbetspass. 

● Om vi stannar kvar i skolan efter skoltid är det för att arbeta. Annars är vi på 
skolgården eller går hem. 

● Godis, chips, läsk och energidryck intar vi utanför skoltid. 
 
Vi har mobilfria klassrum! Om elever har mobil synlig eller med ljud ska den 
lämnas in till rektor direkt.  
 
Om ordningsreglerna inte följs kontaktar skolan elevens vårdnadshavare. Skolan 
kommer sen tillsammans med vårdnadshavare fram till vilka konsekvenser det blir 
för den enskilda eleven. 
 

 
Vi har tagit del av och förstår ordningsreglerna ovan samt att det kan medföra 
konsekvenser om de inte efterföljs. 
 
….……………………………………. 
Ort och datum 
 
………………………………………  
Underskrift elev 
 

 
…………………………………………                  ………………………………… 
Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare  


