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Bakgrund: 
Följande riktlinjer gäller enligt Skollagens 5 kap 5 §: ”O
 rdningsregler ska finnas på varje
skolenhet.Deskautarbetasundermedverkanavelevernaochföljasupppåvarjeskolenhet.
Rektor beslutar om ordningsregler”. Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla
vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rörmiljöniskolan.De
skabidratillattskolanblirentryggplatsditeleverochmedarbetarekännerlustattgå.Vihar
valt att ha få regler som täcker flera aspekter. Eleverna och lärarna diskuterar reglernas
innebörd.Omnågonordningsregelbrytermotannanlagellerförordning,såhardelagarna
företräde. Vid speciella tillfällen kan rektor besluta om undantag från reglerna. Skolans
personal har rätten att avgöra om enregelföljtsellerbrutits.Omreglernainteföljssåkan
det inledningsvis räcka med en tillsägelse, men ju allvarligare situationen är eller om det
upprepas,blirkonsekvensernameromfattande.S
 ebilaga3Åtgärdstrappa 

Särskildaomständigheter 
Under särskilda omständigheter som t.ex en pandemi så kan vissa av reglerna behöva
åsidosättasochandrarestriktionerochförordningargällerdåunderenperiod. 


Ordnings-ochtrivselregler 

ARBETSRO 
Visa respekt för varandra genom att passa tider på samlingar och pass och ha med dig
lämpligtstudiematerial.Tahänsyntillvarandrasbehovavarbetsroochtrivsel.Visavänlighet
mot dem som delar din dag på skolan. Tysta rum ska endast användas tillenskiltarbete.
Antal elever i varje grupprum avgörs utifrån anslag på dörren till grupprummet eller enligt
läraresanvisning.Arbetsronpåredaktionertydliggörsib
 ilaga1-Redaktionsregler.  

OMTANKEOMMÄNNISKAOCHMILJÖ 
Var rädd om skolans och annans egendom. Avsiktlig skada elleroaktsamhetkanmedföra
ersättningskrav. Ta hänsyn till att skolan angränsar till privata boenden, allmännaytoroch
företag. Skräpaintenerochvarräddomomgivningen.Strömparkenärenallmänplatssom
gärna får besökas, men var varsam om denna, både vad gäller naturochdjursomvistas
där. Var aktsamma om er själva i miljön kring vattnet. Var även uppmärksamma i trafiken
runtskolan.Snöbollskastningärintetillåtet.Varförsiktigochtadetlugntpåtrångaytor,itill
exempel trapphuset, så att ingen kommer till skada. I trappan råder högerregel. Våld,
kränkningarochdiskrimineringäroacceptabelt. 

RAST 
Rastverksamhet sker endast i caféet och utomhus. Cafét kan besökas för rast enligt
uppsattatider.Eleveriår7,8och9fårendastgåtillstanmedvårdnadshavaresochskolans



godkännande under lunchrast. Eleven skatauppönskemålomdettamedhandledarenpå
morgonsamlingen. Elever i år 6 får inte besöka stan eller omgivande butiker, men kan få
tillåtelsetilldetvidenstakatillfälle,omdetgodkäntsavvårdnadshavare. 


FÖRTÄRINGAVMATOCHDRYCK 
Matochdryckfårintasicaféet.Läsk,energidryckellergodisfårinteintaspåskolanunder
dagtid. Vi har på skolan elever/personal med svåra allergier som kan utlösa allvarliga
reaktioner. Vi har därför förbud mot nötterochäpple.Halstabletterochtuggummiärtillåtet
påskolan.UnderPH-tidtillåtsävenenklareförtäring.

YTTERKLÄDER 
Ytterkläder ska hängas in i garderoben eller låsas in i skåpet. Plagg som man har på
huvudet får användassålängedeninteförsvårarkontaktenmellanlärareochelevellerav
säkerhetsskäl. Undervisning bygger på mänsklig kontakt och lärare måste kunna se
eleverna i ansiktet och få veta om de förstår vad de säger. Lärare har rätt att be elev
avlägsnadentypenavplaggavdessaskäl. 

DIGITALAVERKTYG 
Det är tillåtet att använda egen dator i undervisningslokaler och på redaktionerna om de
används till skolarbete och inte stör någon annan. Lärare avgör om de används till
skolarbeteelleromdestör.Tahänsyntillandravidanvändandetochanvändalltidhörlurar.
Fotografering utan medgivande är förbjudet. Elever får inte ha med sig
mobiltelefon/smartphone under skoltid såvida inte eleven har mobilkort. De ska antingen
lämnas hemma, lämnas till handledaren, vaktmästaren eller vara avstängd i skåp eller
väska.Förmerinformationsebilaga2Mobilpolicy. 

OMHÄNDERTAGANDEAVFÖREMÅL 
Rektor eller lärare får, enligtSkollagens5kap.22-23§,omhändertaföremålsomanvänds
påettsättsomärstörandeförutbildningenellersomkanutgöraenfaraförsäkerheten.Ett
föremålsomharomhändertagitsskalämnastilleleven,ellerivissafalltillvårdnadshavare,
senast viddentidpunktskoldagenärslutföreleven.Skolpersonalöppnarochgenomsöker
elevskåpielevensnärvarovidmisstankeomskadliga/brottsligaföremåliskåpet. 

HANTERINGAVFORDONUNDERSKOLTID 
Mopederskaledasinpåinnergårdenochparkerassåattdeinteblockerarinochutfarteller
entrértillomgivandebyggnader. Cyklarochelscootrarska parkerasicykelställpåskolans
framsida. Eleversfordonkaninteförvaraspåskolanpga.utrymmesskäl.Eleverfårendast 
körafordonunderskoltidomelevenfåttgodkäntavpersonalpåskolan. 

ÖVRIGT 
Om en elev, på grund av oaktsamhet eller med uppsåt, orsakar skada på kamraters
tillhörigheter, på skolans lokaler och utrustning, omgivande butikers eller hyresgästers



egendomellerannatisambandmedskolvistelsensåärelevenansvarigförattdethelteller
delvisskallersättaselleråterställas. 
Rutiner vid kränkning och diskriminering se Plan mot diskriminering och kränkande
behandlingo
 chÅ
 tgärdstrappa. 

LindaTeske 
Rektor,KunskapsskolanNorrköping 
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Redaktionsregler

Påredaktionernagällerföljande: 
●

Det är ansvarig WS-lärare som avgör var du ska sitta, om det är i en sal, i ett
grupprumellerpåredaktionen. 

●

Visitteraldrigflervidvarjebordänvadplatsenäravseddför. 

●

På redaktionenpratarviilågsamtalstonochsertillatt”hörselörat”påväggenalltid
ärfärgatgrönt. 

●

Bord och stolar står kvar på anvisad plats. I slutet av enWSplockarallaiordning
ochlämnarenstädadarbetsytaeftersig. 

●

Redaktionernaärämnesindelademedämneslärarekoppladetillvarjevåning.Därför
strävarviefterattarbetamedrättämnepårättredaktion. 

●

Datorernaanvändsendasttillskolarbete. 

●

Vitarinterastpåredaktionernautangårdånertillcafétellerutomhus. 

●

Omvikommerutfrånettundervisningspasssåärvitystanärvipasserarenytadär
andraeleverstuderar. 

●

Vihjälpsallaåtförattfrämjaarbetsronpåredaktionerna.Nyckelordenärrespektoch
hänsynstagande. 


Ansvarig lärare på redaktionen avgör om/när undantag från ovanstående reglerkan
ske. 




Bilaga2 

Mobilpolicy

Policy 
Elever ska inte ha med sig mobiltelefoner under skoltid. De får inte heller användas i
matsalen,delspågrundavbehovavökatflödeimatsalen,samtavhygienskäl. Telefonerna
skaantingenlämnashemma,överlämnastillhandledarenundermorgonsamlingen,låsasin
i skåpet eller ligga avstängda i väskan. Telefonerna får endast användas underraster(på
cafévåningen eller utomhus) eller om handledare/ämneslärare ger andrainstruktioner.Om
telefonen har lämnats till handledaren på morgonsamlingen, återfås den efter skoldagens
slut. Undantag gäller för de elever som har särskilda mobilkort utfärdat av skolans
Elevhälsoteam,dessaskaendastanvändasenligtöverenskommelse. 

Syfte 
Vihardennapolicyföratthjälpaelevernaattkoncentrerasigpåstudierna.Detfinnsmånga
fördelar med och användningsområden för mobiltelefoner, inte minst inom skolan. Vi är
generelltsettpositivatillanvändandetavdigitalaverktyg,menharsamtidigtblivitövertygade
omattdendistraherandefaktornsommobilernautgör,påverkarkoncentrationen,arbetsron
ochinlärningen.Vihardennapolicyföratthjälpavåraeleverattlyckasbättreiskolan. 
Åtgärdstrappamobilpolicy 
1. Om någon elev bryter mot denna policy, har skolans personal rätt att beslagta
mobilen. Handledaren kontaktar vårdnadshavare med påminnelse ompolicynsamt
uppmaning om samtal hemma.Mobilenkanåterhämtasavelevenefterskoldagens
slut. 
2. Omovanståendeåtgärderfortfarandeintehjälper,kallaselevochvårdnadshavaretill
mötemedrektorochhandledare.RektorkanutdelaskriftligvarningenligtSkollagen
5kap.11§. 
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Åtgärdstrappa 
Omelevinteföljergemensamtöverenskomnaregler 
1. Startamed
tillrättavisning 

1.1Uppmanaeleventillatt
följaordningsreglerna.Alla
vuxnaäralltidskyldigaatt
reageraochageravid
felaktigheter. 

Vidkränkningellertrakasserier
sehandlingsplan

2.Informerahandledareom
företeelsenäravdengradatt
handledarebehöverföljaupp 

3.Informeravårdnadshavare
omföreteelsenäravdengrad
attvårdnadshavarebehöver
informeras 

2.1Samtalmedhandledare. 

3.1Kontaktmed
vårdnadshavare. 

Handledareochelevgenomför
ettsamtalsomsyftartillatt
redautorsakernatillhändelsen.
Vilkastrategierskavihaföratt
undvikaliknandehändelser
framöver?Tidföruppföljning
bestäms.



4.1Kallatillåtgärdsmötevid
behovavhandlingsplan 

Enkontaktochettsamarbete
medvårdnadshavareinledsför
attredautsituationen
tillsammans.Informera
vårdnadshavareomvadnästa
stegbliromresultatavsteg3
uteblir. 

5.1Mötemedrektor/bitr.rektorvidallvarligaföreteelserellervid
behovavytterligareåtgärder 

4.2Handledarekallartillmöte 5.2Rektorkallartillmötemedvårdnadshavare,elevoch
medelevochvårdnadshavare.  handledare( evannaninstanssomt.ex kurator,BUP,
socialtjänsten,närpolis). 
Undermötetdokumenterar
handledarenvilkaåtgärdersom 5.3Rektorsbeslutaromytterligareåtgärder,e v.disciplinära 
detbeslutasom. 
Ev.kannågonfrånEHTnärvara 







