
                                                                                                                         

 

 

V e i nge s k o l a n  7 - 9  

R e v i d e r a d  2 0 2 1 . 0 8 . 1 2  

 

Veingeskolans ordningsregler 
  

En trygg och stimulerande lärmiljö är en förutsättning för att jag som elev ska få 
de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.  
 
Det är meningen att skolans ordningsregler ska ge vägledning för mig, de andra 
eleverna, alla vuxna samt mina vårdnadshavare om skolans förväntningar på 
förhållningssätt, regler och konsekvenser. Ordningsreglerna ska bidra till att 
skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit jag som elev och skolans 
personal känner lust att gå.  
 
Skolan har kompletterande dokument som används vid specifika situationer. 
Dessa dokument är ”Handlingsplan för trygghet och studiero” och ”Rutin vid 
kränkning”. Utöver detta arbetar skolans elever gemensamt fram trivselregler i 
uppstarten av varje läsår, där vi elever kan lyfta fram vad vi tycker är extra 
viktigt för vår trivsel. 
 
Bemötande 

• Vi är alla olika och det är bra – vi respekterar varandra! 

• Det är viktigt hur jag uppträder; vad jag säger och hur jag säger det. 
Ingen ska känna sig kränkt eller skrämd av mitt agerande. Därför 
använder jag ett vårdat språk och är rädd om andra.  

• Om jag ser någon som inte mår bra hjälper jag till eller tar kontakt med 
någon vuxen. 

• Vi som är på skolan utgör varandras arbetsmiljö, därför gör mitt bästa för 
att stämningen på skolan ska vara trivsam. 

 
Trivsel i klassrummet 

• Jag kommer förberedd och i tid till lektion 

• Jag tar, tillsammans med läraren, ansvar för mitt skolarbete. 

• Jag lämnar ytterkläder i skåpet eller tar av mig dem på lektion. 

• Jag tar inte med mig störande föremål in på lektion, så som bland annat 
mat, dryck, eller godis. 

 
Materiel egendom 

• Jag tar ansvar för skolan och dess materiel. 

• Jag ansvarar själv för egna värdeföremål på skolan. 
 
Bråk och slagsmål 

• Jag gör mitt bästa för att undvika bråk 

• Jag tar ansvar för att vara aktivt delaktig i konfliktlösning 

• Om jag ser att det blir bråk, och vi elever inte kan hantera det själva,  
ber jag någon vuxen om hjälp. 

• Det är aldrig tillåtet att använda våld! 
 



Kommentarer och konsekvenser om ordningsregler inte följs 
 

Störande och kränkande beteende 
Om en elev uppträder störande och/eller hotfullt trots tillsägelser av personal 
har vi på skolan en handlingsplan för att upprätthålla trygghet och studiero.  
Handlingsplanen bygger på Kapitel 5 i Skollagen och innehåller åtgärder i olika 
steg, från utvisning ur klassrummet till avstängning från skolan. Åtgärder och 
konsekvenser ska stå i proportion till förseelsen. Samtal kan komma att föras på 
olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är. Det finns olika åtgärder att 
sätta in för att förbättra beteendet. För mer info om denna handlingsplan, de 
olika åtgärderna och vem som är ansvarig se ”Handlingsplan för trygghet och 
studiero”. 
 
På skolan finns en upprättad rutin som följs vid kränkande behandling. När 
personal får kännedom om att kränkning har skett, ska personal på skolan 
samtala med samtliga inblandade och vårdnadshavare ska informeras. Utöver 
detta ska en anmälan om kränkande behandling göras till rektor. Rektor tar 
sedan beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, om elevhälsan ska kopplas in 
och om anmälan ska göras till socialtjänst och/eller polisen. 
 
Skadegörelse  
Om en elev medvetet eller på grund av oförsiktighet orsakar 
skador/klotter/förstörelse på skolan blir eleven ersättningsskyldig. Enligt beslut i 
Barn- och ungdomsnämnden ska eleven ersätta skadan genom betalning eller 
arbeta av sin skuld. Allt enligt en tariff fastslagen i nämnden. 
 
Sen ankomst till lektion 
När en lektion startar får läraren tillfälligt låsa klassrumsdörren. Detta för att förhindra 
de avbrott som blir då elevers sena ankomst stör lärarens och elevernas uppstart av 
lektionen. Efter ca 5-10 minuter, när läraren startat igång klassen, ska dörren 
återigen låsas upp. Det som förväntas av de sent ankomna eleverna är att lugnt och 
tyst vänta utanför klassrummet till dess att dörren öppnas. Den elev som väntat 
utanför och sedan går in på lektionen får 5 minuters sen ankoms registrerad i  
V-klass. Den elev som inte väntar kvar för att bli insläppt senare, får då ogiltig 
frånvaro hela lektionen. Har eleven inte med materiel till lektionen kan det komma att 
räknas som sen ankomst. 
 
Kvarsittning 
Elever med upprepad sen ankomst till lektion, eller upprepad ogiltig avvikelse 
från lektion, kan komma att ges kvarsittning efter skoltid – måndag till torsdag. 
Vårdnadshavare kan själva se frånvaronoteringar i V-klass, men vid beslut om 
kvarsittning ska vårdnadshavare informeras av mentor. Är eleven berättigad 
skolskjuts, förväntas vårdnadshavare ordna med elevens hemresa efter 
kvarsittningen. Vårdnadshavarna ges därför möjlighet att påverka vilken dag 
kvarsittningen ska ske, dock inom en vecka från det att beslut om kvarsittning 
tagits. 
 



Störande föremål 
Personal i skolan har rätt att omhänderta föremål som anses störande eller 
hotfulla. Situationer är olika och det är alltid personalen som i stunden gör 
bedömning om att omhänderta föremålet. Oavsett antal varningar eller vad 
andra lärare tillåter är det den i stunden ansvarige läraren som bestämmer om 
omhändertagande och när föremålet ska lämnas tillbaka. I vissa fall ska 
föremålet hämtas av målsman. 
 
 
Mobilfria lektioner på Veingeskolan 7-9 
Helst ser vi att mobiltelefoner lämnas hemma eller i skåpet, annars ska eleven 

självmant sätta mobilen i ”flygplansläge” och lägga mobilen i avsedd korg som 

finns i varje klassrum. Eleven hämtar ut sin telefon först när lektionen är slut.  

 

• Om eleven, trots en tillsägelse, inte lämnar ifrån sig sin mobiltelefon har 

läraren enligt skollagen (kap. 5 §22-23) rätt att ta mobilen resten av 

dagen.  

• Om eleven vägrar lämna telefonen till läraren kan eleven utvisas ur 

klassrummet. Mentor kontaktar då elevens vårdnadshavare och meddelar 

händelsen. 

• Den enskilde läraren kan besluta om tillfällig användning av mobilerna. 

 

Parkering av fordon på skolans område 
Parkeringsplatserna kring matsalen tillhör skolans område och omfattas därmed 

av skolans ordningsregler. För att öka säkerheten för skolans samtliga elever, 

hänvisas därför elever till att parkera sina fordon (EPA, A-traktor, mopeder och 

liknande) till anvisad parkering vid Veingebadet.  
 

Veingeskolans skolbussregler 
1. Man åker endast med den buss man är berättigad att åka - ingen annan. 
2. Man respekterar busstiderna och kommer i god tid till avgångstiden. 
3. Man står i kö på trottoaren och väntar på sin tur. 
4. Man kliver på bussen lugnt och sansat. 
5. Man sitter ner (på angiven plats om det är aktuellt) och använder 

säkerhetsbälte under hela resan . 
6. Man är rädd om bussen samt sin egen och sina medpassagerares 

egendom. (Den som skadar något blir ersättningsskyldig) 
7. Man samtalar i normal ton och skreker alltså inte. 
8. Man äter och dricker inte i bussen. 
9. Man använder hörlurar om man lussnar på musik eller annat.  
10. Man beter sig respektfullt mot ALLA som är på bussen. 

 
Elev som trots tillsägelser fortsätter att missköta sig i samband med skolbussen, 
eller gör sig skyldig till allvarligare förseelser, kan komma att tillfälligt stängas av 
från skolskjutsen. 
 
Krav på cykelhjälm 
Vid cykelaktiviteter i skolans regi ska cykelhjälm användas. 



Veingeskolans regler för elevdatorer 
 

• Din dator är ditt arbetsredskap och det är din skyldighet att se till att den 
är funktionsduglig. 

• Din dator får användas till sådant som enligt svensk lag är tillåtet. 

• Din dator ska användas med respekt för andra människor. 

• Du måste använda lösenordsskydd och ingen annan får känna till dina 
inloggningsuppgifter. 

• Din dator ska, precis som du, alltid komma fulladdad till skolan. 

• Din dator får inte lämnas utan tillsyn. Använder du den inte under skoltid 
ska den vara inlåst i skåpet. 

• Under lektionstid ska datorn endast användas till sådant som är kopplat 
till undervisningen. 

• Under lektionstid ska datorerna startas/användas först när läraren säger 
till. 

• Det är ditt ansvar att se till att de ettikette, som sitter på datorn när du får 
den, ska sitta kvar. 

 
Undrar du något mer om ansvar, försäkringar, support, etc, så läs i häftet 
”Frågor och svar-en till en” som du fick hem i samband med datorkontraktet. 

 
 

Konsekvenser om man missköter datorerna 
 

• Du blir troligtvis ersättningsskyldig om du orsakar skador på din eller 
någon annans dator. 

• En lärare får omhänderta datorn från en elev som missköter 
datoranvändandet under lektionstid. Eleven får tillbaka datorn vid 
lektionens slut. Läraren meddelar elevens mentor.  

• Om detta sker vid flera tillfällen bör mentor kontakta elevens 
vårdnadshavare för att diskutera övriga åtgärder. Till exempel att eleven 
endast får ha datorn under lektionstid, att eleven får lämna in datorn till 
mentorn under en viss tidsperiod eller överenskommelser med 
vårdnadshavare om åtgärder hemma (avstängd från dator/skärm).  

 
Matsalen 
Vi hjälps åt att bevara en god stämning i matsalen, är trevliga mot personal och 
varandra: 

• Vi tränger oss inte före i kön. 

• Vi försöker hålla en låg ljudnivå. 

• Vi torkar upp efter oss om vi spiller. 

• Vi hänger ytterkläder i kapprummet eller på stolen. 
 
Respektlöst beteende i matsalen 
Om elev uppträder olämpligt i matsalen tas följande steg: 

1. Personal samtalar med eleven och meddelar mentor 
2. Om inte önskat beteende upphör tar mentor kontakt med hemmet 
3. Vid behov kan beslut tas att eleven tillfälligt får äta när inte andra elever 

är i matsalen. 


