
Ordningsregler
för Hols skola 2015-2016

Ordningsregler på en skola är till för att alla skall trivas och för att vi skall fungera bra tillsammans. 
Vi på Hols skola, elever och vuxna, har sammanfattat det i 3 huvudpunkter:

Ta ansvar för dig själv
• Jag är en bra kompis.
• 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.
• Jag lyssnar på den som vill säga något.
• Jag gör mitt bästa för att ge andra arbetsro.
• Jag hjälper och tröstar den som är ledsen.
• 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 och lämnar tillbaka det när jag använt det.
• Jag tar in saker och bollar som jag tagit ut.
• Jag är rädd om egna saker och andras saker.
• Jag är rädd om skolan böcker och material.
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Exempel på konsekvenser då ordningsregler bryts:

Elever kan visas ut från klassrummet resterande del av pågående lektion.

Elev kan få stanna kvar i skolan efter skolans slut i upp till en timma. Förälder skall då 
meddelas.

Detta  är  exempel  på  disciplinära  befogenheter  som skolpersonal  har  rätt  att  använda  vid  
mindre förseelser och olämpligt uppträdande.

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

Om en elev bryter mot ordningsreglerna måste samtal föras på olika nivåer beroende på hur  
allvarlig förseelsen är…

Samtal med elev.
Samtal med vårdnadshavare.
Samtal med rektor.
Ärendet förs upp på EHK, elevhälsokonferens och protokollförs.
Utredning
Skriftlig varning

Samtalen  måste  leda  till  aktiva  åtgärder  för  att  elev  skall  förbättra  sitt  beteende.  
Åtgärdsprogram kan i vissa fall upprättas. Ett mål med diskussionerna är hur man skall skapa  
en lugn arbetsmiljö för alla elever.
I vissa fall kan åtgärderna innebära att skolan, efter pedagogiska överväganden, måste göra  
förändringar i hur undervisningen organiseras för eleven.

När andra möjligheter prövats kan elev stängas av från skolan i högst en vecka vid högs två 
tillfällen per kalenderhalvår.  
En elev kan också komma att  flyttas till  en annan skola, till  och med mot elevens eller 
vårdnadshavarens vilja.
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