Ordningsregler på Blåsut skola

16-08-22

Vi vill ha en trygg och trivsam skola. Skolan är en del av samhället och därför behöver barnen
fostras in i samhällets regler.
För att ordningsreglerna ska bli kända och användbara för lärare och elever måste man arbeta
med dem i det dagliga arbetet. Reglerna skall vara ett levande dokument som personalen på
skolan och eleverna kan återkoppla till om det uppstår en besvärlig situation. De ska vara
enkla och konkreta. De är ej förhandlingsbara, utan en trygghet för barnen att veta vad som
gäller.
Arbetet med ordningsregler och likabehandlingsplan bör integreras i varandra och präglas av
ett helhetstänkande. I läroplanen beskrivs de värden som skolan ska förmedla och dessa är
utgångspunkt då man diskuterar hur man vill att elever och vuxna ska bete sig mot varandra.
Se likabehandlingsplan och värdegrundskarta på hemsidan.
Språkbruk
 Skolan ska vara fri från kränkningar
 Trevligt språk, tänk på ordval
Övriga regler
 Ingen snöbollskastning under skoltid.
 Alla är ute under rasttid.
 Vi leker på skolgården. Är därför inte på Skolvägen eller Sommarhemsvägen.
 År 4-5-6 får vara på lekplatsen utanför skolgården.
 Vi äter inte godis på skoltid.
 Tänk på att nötter inte får förekomma på skolan.
 Lämna mössa, keps och ytterkläder i korridoren.
 Ingen kickbike åkning på skolgården.
 Mobiltelefon, dataspel och liknande skall vara avstängda hela skoldagen och fritidstid
F-3. I samråd med lärare är det tillåtet i årskurs 4-6.
 Man skall vara rädd om skolans lokaler, material och utemiljö.
Konsekvenser då någon bryter mot de gemensamma ordningsreglerna.
 Tillsägelse från den som ser någon bryta mot ordningsreglerna.
 Samtal på olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är, med eleven, dennes
vårdnadshavare, med rektor, på elevvårdskonferenser.
 Skolpersonal beslagtar störande material resten av skoldagen.
Klassregler
Varje klass har diskuterat fram egna regler som ska gälla i klassen. Dessa sätts upp i
klassrummet och diskuteras på föräldramöte. Läggs därefter ut på hemsidan.
Varje fritidsavdelning gör tillsammans med barnen upp regler som ska gälla då de är på
fritids.

