Ordningsregler för Färjestadens skola och Smaragdskolan 2018-2019
Ordningsregler Skollagen 5 kap 5 §
Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska
utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.
Vi förväntar oss av dig som elev...
 att du aldrig orsakar 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

Kickbike, skateboard, skor med hjul och liknande
Elever i åk 5-6 får åka kickbike, skateboard och liknande utomhus, på anvisad plats.
För all åkning gäller:
Egen hjälm på huvudet (obligatoriskt). Ingen åkning inomhus och inte över skolgårdarna.
Cykling på skolgården
Mellan klockan 06.00-18.00 är cykling ej tillåten på skolgården.
Snöbollskastning är ej tillåten
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner är avstängda eller satta i flygplansläge under hela skoldagen.
Elevskåp
Elevskåpen är skolans egendom och eleverna har tillgång till dessa under förutsättning att de endast
används för skolmaterial och personliga tillhörigheter som är tillåtna. Skolan har en allmän befogenhet att
kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera
skåpen vid misstanke om att otillåtna föremål förvaras i skåpen utan att det anses vara en husrannsakan.
Skolan och fritidshemmet ersätter inte stulna eller trasiga saker. Lämna värdesaker och
leksaker hemma. Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om elev avsiktligt förstör skolans
och fritidshemmets byggnad, inredning eller material.
Konsekvenser när ovanstående regler ej följs
 Tillsägelse
 Kontakt med föräldrar vid upprepade regelbrott
 Skolans elevhälsogrupp kallas in
 Elevhälsokonferens med vårdnadshavare och rektor

Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där skolan kan
behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. De
ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att
arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De disciplinära åtgärder som regleras
i skollagen är följande.








Omhändertagande av föremål
Utvisning för resten av lektionen
Kvarsittning
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering av en elev
Tillfällig placering av en elev vid en annan skola
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer

Mer utförlig information finns på Skolverkets hemsida.
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148959!/Trygghet%20o%20studiero%2C%20reviderad%20december
%202014.pdf

