
Skolans regler 
Skolan ska skapa en trygg och stimulerande miljö, en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå. 
Därför har vi ordningsregler för att alla ska trivas. Reglerna är gemensamma för alla på skolan och har tagits 

fram gemensamt av elever och lärare. Hishult 2020-09-18 
 

Visa hänsyn 

• Gyllene regeln – Du ska vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig. 

• Lyssna på varandra. 

• Hälsa på varandra. 

• Alla får vara med. 

• Vi vill ha lugn och ro i klassrummen. Följa klassens regler. 

Ordning och reda 

• Vara rädd om egna och skolans saker. 

• Vara innanför skolans område. 

• Ej störa eller förstöra 

• Snöbollar på en avgränsad yta av fotbollsplanen, mulning EJ tillåten. 

• Inomhus går vi. 

• Man måste gå in direkt när det ringer, passa tiden. 

• Plockar fram och undan saker inne och ute. 

Vårdat språk och kränkningar 

• Fula ord, svordomar, fula tecken, hot, slag, sparkar, kasta saker på andra, kränkningar och mobbning är 

FÖRBJUDET. 

Regler vid bussåkning 

• Sitt ner och ha bälte på tills bussen stannar. 

• Prata lugnt med de som är nära dig. 

• Vänta att gå på och av tills någon vuxen säger till. 

• När eleverna väntar på skolbuss är det bra om de bär reflexväst/reflexer. 

Mobiltelefoner 

• Elever som går i år 4–6 få ha med och använda sina mobiltelefoner på raster och även på lektion med 

lärarens tillstånd. 

• Förbud mot fotografering, filmning, ljudupptagning, busringning samt spel och videos som motstrider 

skolans värdegrund. 

Konsekvenser om man bryter mot reglerna. (vilar mot skollagen, kapitel 5). 

• Tillsägelse av en vuxen. 

• Vi beslagtar störande föremål. 

• Ge eleven; annan undervisningsgrupp, kvarsittning, begränsningar vid rast. 

• Vid behov kontaktas förälder. 

• Dokumentation, kränkningsanmälan och tillbudsrapporter. 
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