ORDNING & REDA PÅ KUNSKAPSSKOLAN TÄBY
Ta hand om dig, Ta hand om andra, Ta hand om denna plats och våra saker
Lokalanvändning
● Inne i lokalerna är vi lugna och rör oss lugnt.
● All rast sker utomhus på skolans område (åk 4-6) eller på anvisad plats. Utanför
skolans område = meddelat vuxen(åk 7-9).
● Förtäring sker i matsalen. Energidrycker/godis/läsk/nötter äter vi inte någonstans på
skolan. Vattenflaska går bra att ha med sig överallt.
● Ytterkläder såsom jackor och ytterskor har vi ej på inomhus.
● Ryggsäck/väska ska vara i skåpet, annars med dig, ej på golv.
● Ditt personliga schema ska vara med under hela dagen.
● Vi sitter vid ett bord när vi arbetar.
● Vi åker inte skateboard, hoverboard, kickbike, inlines eller motsvarande i skolan.
● Snöbollskastning är inte tillåten på skolgården eller i skolans omedelbara närhet.
● Det är tillåtet att ha mössa och keps på sig i skolan ( dock ej i matsalen) om det inte
stör undervisningen. Läraren gör bedömningen om det stör undervisningen och har
då rätt att be eleven att ta av huvudbonaden. Luva är inte tillåtet.
Mobiltelefoner/värdesaker
● Elever tar med sig telefoner och andra värdesaker till skolan på egen risk. Vi
uppmuntrar därför till att eleverna alltid har sina ytterkläder samt personliga
tillhörigheter inlåsta i skåpet under skoltid. Värdesaker eller personlig egendom som
stjäls eller förstörs ersätts inte av Kunskapsskolan. Undvik att ta med stora summor
pengar till skolan. Åk 4-6 låser in mobil samt eventuella värdesaker vid morgonens
basgruppsamling.
● Åk 7-9; Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar, använda telefonen i
rastutrymmen eller som arbetsredskap vid eventuell lärarledd uppgift om du frågat
läraren.
● Mobilen får inte användas i matsalen under lunchen.
● Åk 7-9; Ljudupptagning från lektioner sker genom att mobilen läggs vid läraren och
inspelningen används endast för eget bruk.
● Fotografering och filmning i skolan är ej tillåtet om det inte ingår i undervisningen.
Detta gäller hela skoldagen, i samtliga byggnader och vid samtliga aktiviteter, oavsett
om det är för publicering på nätet eller för eget bruk.
● Åk 4-6 lämnar mobilen till handledare på morgon och återfår den vid hemgång.

● Inga tuggummi i åk 4-6
Datoranvändning
● Se separat dokument kring Kunskapsskolans IT-policy.
● Se separat kontrakt för personlig elevdator.
Konsekvenser
➢ Vid upprepade regelbrott kontaktar handledaren vårdnadshavare.
➢ Beslagtagen egendom återfås av rektorn efter skoldagens slut.
➢ Ersättningsskyldig blir den elev som gör åverkan på skolan/egendom genom t ex
klotter. Händelsen kan också i vissa fall komma att polisanmälas. I lindriga fall får
eleven själv åtgärda skadan till ursprungligt skick före eller efter skoldagens slut.
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