
Ordningsregler för Vårbergskolan 2017-2018

Syftet med våra regler är att alla  ska trivas och känna sig trygga på skolan.

Allmänt
 Ha med dig de saker som behövs för skoldagen
 Konflikter löser vi genom att prata med varandra
 Vi använder vårdat språk och talar väl om varandra
 All kränkande behandling och diskriminering är absolut förbjuden, även via sociala 

medier
 Vi äter inte godis eller dricker läskedryck under skoltid

Klassrummet
 Vi skapar arbetsro genom att respektera tillsägelser om tystnad och ordning
 Mobiltelefoner samlas in på morgonen och återlämnas vid skoldagens slut

Matsalen
 För att få en trevlig matstund så samtalar vi så tyst som möjligt 
 Använd ett trevligt bordsskick

Rast och skolgård.
 Gå alltid ut på rasten om inte läraren har sagt något annat
 Ta hand om varandra, ingen ska behöva vara ensam på rasten
 Visa hänsyn till andra och följ reglerna för olika spel och lekar
 Kasta snöboll görs på anvisad plats

Exempel på konsekvenser om ordningsregler bryts:
 Samtal med elev, samtal med hem, samtal med rektor och/eller möte med Elevhälsan
 Eleven kan visas ut från klassrummet viss tid eller resterande del av pågående lektion. 
 Elev kan få stanna kvar i skolan efter skolans slut i upp till en timma. Detta kan ske för

att ta igen förlorad lektionstid.  Förälder skall då meddelas
 Lärare  har  rätt  att  omhänderta  föremål  som  tillhör  elev  om  föremålet  stör

skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten. Föremålet lämnas tillbaka efter
skolans slut till eleven eller till  förälder efter överenskommelse

 I  akuta  situationer,  för  att  stoppa  misshandel  eller  förstörelse  av  egendom,  får
skolpersonal sära på elever

 Om en elev orsakar skadegörelse med uppsåt eller vårdslöshet måste eleven ersätta
skadan. 

Ordningsreglerna är framtagna i samråd med klassråd, elevråd, föräldraråd och på Apt
September  2017           Rektor      Linda Davidsson
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