
 

 

Ordningsregler 
för Hols skola och fritidshem 2020-21 

 
Ordningsregler på en skola är till för att alla skall trivas och för att vi skall fungera bra 

tillsammans. Vi på Hols skola och fritidshem, elever och vuxna, har sammanfattat det i 4 

huvudpunkter: 

 

Ta ansvar för dig själv 
• Jag gör mitt bästa när jag arbetar och hjälper till så att det är lugnt i klassrummet. 

• Jag tänker på vad jag säger och använder inte svordomar och ord som kränker andra. 

• Jag passar tider. 

• Jag gör mina läxor. 

• Jag tar ansvar och står för det jag gjort. 

Ta ansvar för andra 
• Jag låter alla vara med och är en bra kompis. 

• Ser jag någon som är ensam ska man fråga om den vill vara med. 

• Jag lyssnar på den som vill säga något, både klasskompisar och lärare/personal. 

• Jag gör mitt bästa för att ge andra arbetsro. 

• Jag hjälper och tröstar den som är ledsen, speciellt om det är någon som är yngre. 

• Jag säger förlåt om det har blivit fel. 

• Jag säger till den som gör något dumt mot någon annan och vänder mig till någon 

vuxen. 

Ta ansvar för dina och andras saker 
• Jag frågar om lov om jag vill låna något av någon annan. 

• Jag är rädd om det jag lånat, lämnar tillbaka det när jag använt det och säger: Tack för 

lånet! 

• Jag tar in saker och bollar som jag tagit ut. 

• Jag plockar in och undan arbetsmaterial som jag plockat fram. 

• Jag är rädd om egna saker och andras saker. 

• Jag är rädd om skolans böcker och material. 

• Man förstör inte det som andra har byggt, ex en koja. 

Regler mobilanvändning 
- Elever får inte använda sin mobil på skoltid utan lärares lov. 

- Har eleven med sig egen mobil till skolan stängs denna av och förvaras i elevens 

väska inne klassrummet under hela skoldagen. 

- I väntan på buss hem får egen mobil användas vid busshållplatsen. 

- Man får inte filma eller ta kort på skoltid/fritidstid.  

 

På skolan i Hol gäller att det du vill att andra ska göra 

mot dig skall du också göra mot dem! 



 

 

Utforskande samtal 

- Utforska elevens perspektiv på problematiken 

- Beskriv vuxenperspektivet 

- Hitta olika lösningar på problemet tillsammans med eleven 

- Bestäm tillsammans med eleven vilken/vilka lösningar ni ska pröva 

- Stäm av efter ett tag – fungerar inte lösningen/-arna så pröva något annat 

Ross W. Green (2017) 

Exempel på konsekvenser då ordningsregler bryts 
 

Rektorn och lärarna får ingripa för att se till att eleverna har trygghet och studiero i skolan. De 

får använda sig av de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att uppnå det, eller för 

att komma till rätta med att en elev stör ordningen. Med omedelbara och tillfälliga åtgärder 

menas ingripanden under en kort och begränsad tid och som syftar till att komma till rätta 

med en akut situation. Det kan till exempel handla om att tillrättavisa en elev som stör 

ordningen eller om att flytta elever inom klassrummet för att sära på dem. Rektorn eller 

lärarna kan också behöva gå emellan två elever som bråkar, eller ingripa för att stoppa 

skadegörelse. 

För att en åtgärd ska få användas måste den alltid stå i rimlig proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter. En åtgärd får inte användas för att bestraffa en elev. 

I vissa situationer kan även andra personer än rektorn och lärarna få ingripa. Då måste 

förutsättningarna för de straffrättsliga bestämmelserna om nödvärn och nöd vara uppfyllda. 

Källor: 5 kapitlet 6 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, 

valfrihet och trygghet, sidorna 680–682. 

 

Det finns flera disciplinära åtgärder som rektorn eller lärarna får använda om en elev stör 

ordningen eller uppträder olämpligt. Åtgärderna ska inte användas för att straffa elever. Syftet 

är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. De 

disciplinära åtgärderna i skollagen är: 

 utvisning ur undervisningslokalen 

 kvarsittning 

 skriftlig varning 

 tillfällig omplacering 

 tillfällig placering vid en annan skolenhet 

 avstängning 

 omhändertagande av föremål. 

 

Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter. Åtgärderna får inte inskränka elevers rätt till utbildning. Om eleven är 

under 18 år måste skolan ta hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna måste vara särskilt 

återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen och grundskolans lägre 

årskurser. 

Källor: 5 kapitlet 7–14 §§ skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, 

valfrihet och trygghet, sidorna 680–682. 

 

Hämtat från: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/trygghet-

studiero-och-disciplinara-atgarder, 200729 

 Hol skola, 200901 

Stina Ekdahl 

Rektor Hol skola  

 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/trygghet-studiero-och-disciplinara-atgarder
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Undertecknas och lämnas åter till skolan senast den 26 september 

 

Jag är medveten om skolans ordningsregler och konsekvenser 

 

 

__________________________________     ___________________________________ 

Vårdnadshavare           Vårdnadshavare 

 

 

_________________________________ 

Elev 

 

 

 

 


