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Årsunda skolas ordningsregler
Årsunda skolas regler har utformats i ett normsystem av Rättigheter och Skyldigheter.
De bygger på ömsesidig respekt mellan elever och vuxna och ska hållas levande och aktuella
genom att revideras varje läsår.
Årsunda skola accepterar inga märken, kläder eller symboler, som kan förknippas med
antidemokratiska organisationer.
Normsystemet har sin ram i skollag, grundskoleförordning och arbetsmiljölag.

Rättigheter

Skyldigheter

Du har rätt att bli respekterad av alla, oavsett
vem du är, hur du är eller hur du ser ut.

Du respekterar alla på skolan, oavsett vem han
eller hon är.

Du har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

Du är rädd om skolans alla saker och ser till att
du håller rent och snyggt efter dig överallt på
skolan. Du går lugnt och stilla inomhus.

Du har rätt till arbetsro och en behaglig
ljudnivå i klassrum, korridorer och övriga
lokaler för att kunna koncentrera dig, trivas och
göra ett bra arbete.

Du bidrar till att skapa arbetsro och en behaglig
ljudnivå i klassrum, korridorer och övriga
lokaler för att alla ska kunna koncentrera sig,
trivas och göra ett bra arbete.

Du har rätt att känna trygghet, utan hotfullt
språk, negativa attityder och fysiskt våld, när
du vistas på skolans område.

Du har ett gott uppförande och ett vårdat språk.
Du bidrar till en trevlig och kamratlig stämning
i klassrummet och korridoren, på skolgården
och i skolans övriga lokaler.

Du har rätt att få den effektiva arbetstid, som
du ska ha.

Du passar tider, eftersom alla har rätt att få sin
effektiva arbetstid. Du har alltid med dig rätt
arbetsmaterial och håller ordning på dina saker.

Du har rätt att ta med mobiltelefon efter
överenskommelse med dina föräldrar.

Du har mobilen avstängd och använder den
bara om din lärare tillåter det.

Du har rätt till en trivsam och hygienisk
måltidsmiljö.

Du håller en låg ljudnivå i matsalen.
Ytterkläder och huvudbonad lämnas alltid
utanför matsalen. Du plockar bort efter Dig.

Du har rätt till en säker lekmiljö.

Du undviker lekar som kan skada andra och
dig själv.

Du har rätt till att röra dig på hela skolområdet.

Du håller dig inom skolgårdens gränser. Du
frågar en lärare om lov om du behöver lämna
skolgården.
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Konsekvenstrappa
Om ovanstående regler inte respekteras följer
skolan upp detta genom:
1.
2.
3.
4.

Samtal med berörd elev
Kontakt med vårdnadshavare
Samtal med rektor
Elevhälsoteamet kopplas in /
elevvårdskonferens
5. Anmälan till socialtjänsten / polisen

Exempel på tänkbara konsekvenser som skolan kan komma att använda och som har
stöd i skollagen:
Utvisning från klassrummet.
Kvarsittning, högst en timme efter skolans slut. Möjlighet att ta igen förlorad lektionstid.
Omplacering i egna klassrummet.
Omplacering till annan klass. Helt eller delvis.
Omplacering till annan skola.
Omhändertagande av farliga eller störande föremål.
Rast på begränsat område eller på alternativ tid.

Tagit del av:
___________________________

___________________________

Elev

Förälder

