
 

STÅLVALLASKOLAN, Lesjöfors  2020-08-24 

 

ORDNINGSREGLER FÖR STÅLVALLASKOLANS FSK- ÅK 9 LÅ 20/21 
     
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.”  
 
    

1. Vi uppträder på ett trevligt sätt mot varandra och behandlar varandra med respekt. 
 

2. Vi passar tider och har med nödvändigt materiel samt laddad dator.  
 

3. Ytterkläder har vi inte på oss under lektionstid (om inte temperaturen understiger 20 
grader). 
 

4. Mobiltelefoner  
FSk-åk5: -lämnas in till lärare vid skoldagens början och återfås efter avslutad skoldag. 
Åk 6 - 9:  -lämnas i elevskåp eller i låda som finns på katedern i varje klassrum, om man inte 
uttryckligen fått tillstånd av lärare att använda den i skolarbetet. 
 

5. Vi är rädda om skolans, kamraternas och våra egna tillhörigheter samt vi klottrar inte.  
Skadegörelse som vi orsakar är vi skyldiga att ersätta. Anmäl till vaktmästare, expedition eller 
mentor. 
 

6. Vi tar inte med saker till skolan som kan medföra olägenhet eller skada. Lärare har rätt att 
beslagta föremål som bedöms som farliga. 

 

7. Vi parkerar våra cyklar och mopeder på avsedda platser. Vi som åker rullskridskor, kickbike 
och skateboards har tillåtelse hemifrån för detta och bär hjälm och andra skydd som krävs. Vi 
använder inte rullskridskor, kickbike och skateboards inomhus. Vid pulkaåkning krävs hjälm! 
 

8. I åk 6-9 äter vi inte godis eller dricker läsk under lektionerna. Tuggummi får bara användas på 
så sätt att undervisningen inte störs. I FSk-åk5 äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under 
skoltid. 

 

9. I cafeterian och matsalen följer vi gällande ordningsregler. Ansvarig personal har rätt att 
säga till och bli åtlydd.  
 

10. Rökning är enligt lag förbjuden inom hela skolområdet, detta gäller även alla typer av e-
cigaretter.  
 

11. Det är förbjudet att på skolan ha kläder, symboler, ringsignaler, musik m.m. som kan 
uppfattas kränkande av andra. Det kan t.ex. vara med koppling till nazistiska/rasistiska 
budskap eller uppmaning till missbruk. Skolan förbehåller sig rätten att avgöra vad som är 
kränkande. 

 

12. Snöbollskastning är inte tillåten på skolområdet. 
 

13. Elever i Fsk - åk 5 får inte utan tillåtelse lämna skolområdet under skoltid. 
 

 

Alla elever i åk 6-9 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. 
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Steg 5 

Steg 4

Steg 3 

Steg 2

Steg 1

 Tillsägelse till elev att 

upphöra med 

beteendet.

Ansvar Lärare Ansvar Lärare Ansvar Klasslärare/Mentor Ansvar Rektor Ansvar Rektor

Datum Elevens underskrift  Målsmans underskrift

Elever och lärare har i början av höstterminen 2020 deltagit i arbetet kring ordningsreglerna.

~ Utredning görs av 

mentor på rektors 

uppdrag.               

Skollagen kap 5 §9                    

~ Rektor kallar till möte 

(elevhälsan kan delta) 

med elev, 

vårdnadshavare och 

mentor.                                     

~ Muntlig/skriftlig 

varning.                 

Skollagen kap 5 §11

~ Omplacering inom 

skolenheten         

Skollagen kap 5 §12             

~  Omplacering till annan 

skolenhet.                          ~ 

Avstängning       Skollagen 

kap 5 §§14 & 15

~ Utvisning ur 

klassrummet under del 

eller hela lektionen.      

Skollagen kap 5 §7             

~ Omhändertagande av 

föremål.               

Skollagen kap 5 §22           

~ Kvarsittning.         

Skollagen kap 5 §8            

Berörd personal 

meddelar 

mentor/klasslärare 

skriftligt. 

Mentor/klasslärare 

kontaktar 

vårdnadshavare.

~ Möte med elev,

vårdnadshavare och

mentor.  

På skolan finns en Trygghetsgrupp som kan komma att kopplas in vid trakasserier och kränkningar av olika 

slag. De arbetar efter rutinerna i "Planen mot kränkande behandling".  

Skolan är elevernas och personalens gemensamma arbetsplats. Ordningsregler är till för att skapa trygghet, 

trivsel och arbetsro på Stålvallaskolan och på andra platser där undervisningen bedrivs. Regler revideras 

årligen i samarbete mellan skolans elever och personal enligt Skollagen .

Jag/vi har tagit del av ovanstående regler, förväntningar och konsekvenser. (Dokumentet åter till 

skolan/mentor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi vill ha en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för alla på skolan. Därför har vi tydliga 

konsekvenser för de elever som inte följer reglerna. Om en elev inte följer ordningsreglerna sker 

följande i stegvis ordning beroende på förseelsens allvar och frekvens.

Konsekvenstrappa - Skollagen (2010:800) 


