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Inledning 

Syftet med ordningsregler i skolan är att fostra goda samhällsmedborgare och säkerställa en god 

arbetsmiljö för alla.  

 

Det tycker elevrådet betyder: 

• Alla ska visa respekt för varandra. 

• Vi ska tänka demokratiskt och att allas röst är lika mycket värd. 

• Alla ska känna sig trygga och trivas på vår skola så vi kan lära oss mycket. 

• Vi ska inte ha så många förbud. 

 

Alla i skolan måste ta ansvar för att följa ordningsreglerna. 

 

• Vi ska vara på skolans område både på skoltid och på fritidstid. 

 

• Vi ska vara rädda om skolans, kamraternas och våra egna saker.  

 

• Alla elever som har med sin mobiltelefon till skolan ska lämna in den till lärarna på första 

lektionen. Den förvaras sedan inlåst till skoldagens/fritidstidens slut. 

 

• Vi ska fortsatt använda mobilerna till bra saker innan skola/fritids och ha en schyst ton 

om vi skickar sms eller annat till varandra. Filmar man eller tar bilder ska ingen som inte 

vill det vara med. Det är även bra att respektera detta på väg hem från skola/fritids. 

 

• Alla, både vuxna och barn ska gå innanför den gula linjen till fotbollsplanen och 

sporthallen. Under detta läsår görs undantag för de eleverna i åk 4–6 som direkt efter sin 

idrottslektion ska åka med skolbussen hem. 

 

• På Stora Arenan är det viktigt att alla får en chans att vara med och man ska passa bollen 

till alla som visar att de vill vara delaktiga i spelet. Om några vill spela annat än fotboll 

bestämmer den vuxna som är där vilket spel som gäller.  

 

• Vi ska ha arbetsro, vara snälla mot varandra, inte säga dumma saker och ta hand om dem 

som är ensamma. 

 

• Vi vill vara rädda om oss. Därför ska alla ha hjälm när man åker skateboard, kickbike och 

skridsko eller cyklar på fritids tvåhjulingar. Kör man runt skolan måste man alltid vara 

försiktig. Efter skolans slut går/cyklar/åker man hem om man inte är på fritids. Cyklar 

man över skolgården ska man vara försiktig så man inte kör på någon. 

 

• Man måste alltid ha hjälm på rampen, även om man bara är där och springer. De som 

åker skateboard och kickbike har företräde till rampen. 

 

• Är det snö gör vi andra saker med den än att kasta den på varandra. Den regeln har vi för 

att ingen ska bli ledsen eller skadad av snöbollar. 

 

• För att inte skada sig är det heller inte tillåtet att klättra i träd. 


