
 
Strandvägsskolan 

 
Ordningsregler för Strandvägsskolan läsåret 2018-2019 
 

 Nolltolerans för skojbråk. 

 Vi ska visa respekt och uppträda på ett trevligt sätt mot varandra. 

 Vi är rädda om vår skola, vår skolgård och andras saker. 

 Respekterar tillsägelser när man bryter mot skolans regler som kommer från alla 

vuxna. 

 Keps/luvor är inte tillåtet i matsalen. Du lämnar din keps i klassrummet eller hängandes 

i korridoren 

 Alla bidrar till att det ska vara arbetsro på lektionerna. 

 Alla elever skall vara inom skolområdet under skol- och fritidstid. 

 Vintertid när vi åker kana använder vi stjärtlapp eller åkmadrass. Alla som åker ska ha 

hjälm. Ingen åker på baksidan ner mot sjön.  

 Det är inte tillåtet att kasta snö på skolans område.  

 Det är tillåtet att åka skateboard, inlines och kickbord utomhus om du använder hjälm 

och tar hänsyn till andra på skolgården.  

 Under skol- och fritidstid får du endast använda mobiltelefon i samråd med din 

klasslärare/fritidspersonal. Fotografering eller filmning av andra elever är inte tillåten. 

Lärarna samlar in mobilen vid dagens start och förvarar dem gemensamt. Skolan och 

fritids ansvarar ej för värdesaker.  

 Då något medvetet förstörs tas alltid kontakt med hemmet och ersättning för det 

förstörda kan komma att krävas.  

 Ingen kränkande behandling får förekomma. Det är förbjudet att ha kläder, symboler, 

ringsignaler, musik mm som kan uppfattas kränkande av elever och personal. Detta kan 

t.ex. vara nazistiska/rasistiska budskap eller uppmaning till missbruk. Skolan 

förbehåller sig rätten att avgöra vad som är kränkande. 

 

Konsekvenstrappan 
Konsekvenstrappan används när något inträffat som behöver redas ut. Konsekvensen för 

eleven gör upp i respektive samtal. Disciplinära åtgärder kan komma att tillämpas beroende 

på ärende och oavsett steg i trappan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla stegen kräver dokumentation. Vid elevvårdskonferens ska ett protokoll skrivas och 

skickas ut till deltagarna och berörda utifrån beslut. 
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