
Ordningsregler för Färjestadens skola och Smaragdskolan 

Ordningsregler Skollagen 5 kap 5 §  

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska 

utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 

skolenhet. 

Rektorn beslutar om ordningsregler. 

Förväntansregler  
 

Vi förväntar oss av dig som elev...  

att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut  

att du använder ett vårdat språk  

att du bemöter andra med respekt  

att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse  

att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet  

att du är utvilad och har ätit frukost  

 

Som elev kan du förvänta dig av oss...  

att vi bemöter dig med respekt  

att vi bryr oss om dig  

att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut  

att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning  

att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal och sänkningar  

att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt  

 

Vi förväntar oss av dig som förälder...  

 att du hjälper ditt barn ta ansvar för skolarbetet  

att du ser till att barnet kommer i tid  

att barnet är utvilat och har ätit frukost  

att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan  

att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa  

 

Som förälder kan du förvänta dig av oss...  

att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan  

att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö  

att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer  

att vi ingriper mot alla former av kränkningar  

att vi bryr oss om ditt barn  

 

 

Ordningsregler för kickbike, skateboard och liknande vid Färjestadens skola  
Elever i åk 5-6 får åka kickbike, skateboard och liknande på anvisad plats.  

För all åkning gäller:  

Egen hjälm på huvudet (obligatoriskt) och övrig skyddsutrustning. Ingen åkning inomhus och inte över 

skolgårdarna.  

 



Ordningsregler för cykling på skolgården vid Färjestadens skola  
Mellan klockan 06.00-18.00 är cykling ej tillåten på skolgården.  

 

Snöbollskastning är ej tillåten på skolan  

 

Konsekvenser när ordningsregler för ovanstående regler 
Tillsägelse  

Kontakt med föräldrar vid upprepade regelbrott  

Skolans elevhälsogrupp kallas in  

Elevhälsokonferens med rektor  

 

Regler för mobiltelefoner  
Vi har inga mobiltelefoner påslagna på under skoldagen. Värdesaker tas med på egen risk. 

 

Konsekvenser när ordningsregel för mobiltelefon ej följs  
Tillsägelse  

Personal beslagtar telefoner om reglerna ej följs. Telefonerna återlämnas efter skoldagens slut  

Kontakt med föräldrar vid upprepade regelbrott  

Skolans elevhälsogrupp kallas in  

Elevhälsokonferens med rektor  

 

 

 

All ev skadegörelse ska på något vis ersättas av den som orsakat förstörelsen. Skolans policy är att 

eleverna själva ska stå för detta till viss del. Rektor, elev och vårdnadshavare kommer överens om detta i 

respektive ärende.  

 

 

 

 

 

 

 


