Stålvallaskolan

ORDNINGSREGLER FÖR STÅLVALLASKOLANS ÅK F-9

Citat ur LGR 11:
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.”

Skolan är en arbetsplats för många och ordningsreglerna är till för allas välmående.
1.

Vi skall uppträda på ett trevligt sätt mot varandra.

2.

Vi ska passa tiderna och ha med den materiel och klädsel som behövs för verksamheten.
Vid sen ankomst får vårdnadshavare omgående ett meddelande via SMS. Samma
förfarande gäller vid olovlig frånvaro. Läroböcker är i regel till låns och skall ersättas vid
skada eller förlust.

3.

Vi ska inte fuska vid prov eller andra uppgifter. Som fusk räknas t ex att skriva av eller
kopiera någon annans svar eller att kopiera från en text utan att ange varifrån man tagit
informationen. Fusk är också att ta med sig anteckningar i någon form eller mobiltelefon
till ett prov eller annat tillfälle där det inte är tillåtet. Det är också fusk att fotografera
eller på annat sätt göra prov tillgängliga för andra. Fusk medför automatiskt att uppgiften
inte godkänns.

4.

Det är förbjudet att bära klädsel eller symboler som kan uppfattas som kränkande av andra,
t ex med koppling till nazism, rasism eller missbruk.
Vi ska inte heller ha kläder som gör oss svåra att identifiera eller som kan innebära en fara i
undervisningen.
Ytterkläder har vi inte på oss under lektionstid.
I matsalen gäller bespisningspersonalens regler.
Skolan förbehåller sig rätten att avgöra vad som är farlig eller kränkande
klädsel. Om symboler inte tas bort eller döljs trots uppmaning, avvisas eleven från skolan
och vårdnadshavare kontaktas.

5.

Vi skall vara rädda om skolans, kamraternas och våra egna tillhörigheter. Klotter får inte
förekomma. Vi är skyldiga att ersätta den skadegörelse som vi orsakar.

6.

Gällande ordningsregler i cafeterian skall följas. Dessa finns uppsatta på väggen. Ansvarig
personal har rätt att säga till och bli åtlydd. Tidningar får inte rivas sönder eller tas från
cafeterian.

7.

Angående datorregler och anvisningar avseende elevdatorer åk 6-9 gäller
undertecknat IT-kontrakt.

8.

Stålvallaskolan
Vi ska inte ta med saker till skolan som kan medföra olägenhet eller skada. Lärare har rätt
att beslagta föremål som bedöms som farliga. Vi skall inte heller kasta snöboll annat än på
därför avsedd plats.

9.

Vi skall parkera våra cyklar eller mopeder på de platser som är avsedda för dem och endast
använda anvisade vägar för att komma dit eller därifrån, samt följa gällande trafikregler. Vi
som åker rullskridskor och brädor har tillåtelse hemifrån för detta och bär de skydd som
krävs. Vi skall inte använda rullskridskor och brädor inomhus. Vid pulkaåkning krävs hjälm!

10.

På norra ska vi inte äta godis eller dricka läsk under lektionerna. Tuggummi får bara
användas på så sätt att undervisningen inte störs. Undervisande lärare förbehåller sig rätten
att avgöra vad som är störande.
På södra är det förbjudet med tuggummi och godis under skoltid.

11.

Rökning är enligt lag förbjuden inom hela skolområdet

12.

Vi som går på Södra skolan (Förskoleklass – år 5) får inte utan tillåtelse lämna skolområdet
under raster eller håltimmar.

13.

Mobiler lämnas i elevskåp eller i låda som finns på katedern i varje klassrum, om man inte
uttryckligen fått tillstånd av lärare att använda den
t ex för att lyssna på musik under lektionen. Skolan tar inget ansvar för telefoner. Elev som
trots uppmaning inte lämnar mobiltelefon avvisas från lektionen och vårdnadshavare
kontaktas.
Alla elever på norra får en skåpnyckel. Var och en ansvarar för att nyckeln finns med varje
dag och återlämnas vid vårterminens slut i år 9. Kostnad för borttappad nyckel är 100 kr.
Elevskåpen är skolans egendom och skolan förfogar över dessa. Elev som glömt skåpnyckel
får sitt skåp upplåst före dagens första lektion och låst efter den sista.

FÖR ÅK F-5



Alla elever skall vara inom skolområdet under skol- och fritidstid
Mobiltelefoner får inte användas under skoltid eller fritidstid om inte personalen har
meddelat annat. Vid missbruk av detta beslagtags mobil och målsman får hämta den på
skolan.

FÖR ÅK 6-9




Ordningsreglerna i cafeterian ska följas.
Mobiler ska ligga i skåpet eller i anvisad låda hos läraren på lektionen.
Angående dataregler gäller de som undertecknades vid utlämning av datorer.

