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Nykroppa läsåret 2016/2017 

 
 På raster ska du vara ute med kläder efter väder. 
 Du får inte cykla på skolgården. Under skoltid ska cykeln vara orörd och stå i 

cykelstället. 
 Alla elever skall vara inom skolområdet under skol- och fritidstid. 
 Lekredskap och andra saker, som du tar ut på rast, ansvarar du själv för att de 

kommer in. 
 Du får åka rullskridskor, kickboard, skateboard och pulka, men du måste ha 

hjälm hela tiden. 
 Snöbollskastning är endast tillåten söder om idrottshallen. 
 Barn som inte går på fritids, får inte vistas på skolans område före kl. 16.00. 

om inte fritidspersonal medgivit annat. Detta gäller även lovdagar. 
 Om Du måste ta med en telefon får den inte användas under skoltid eller 

fritidstid om man inte först kommit överens om det med sin lärare. Vid 
missbruk av detta beslagtas telefonen och återlämnas vid skoldagens slut.. 

 Skolan ansvarar inte för medhavda saker hemifrån. 
 Då något medvetet förstörs tas alltid kontakt med hemmet och ersättning för 

det förstörda kan komma att krävas. 
 Det är FÖRBJUDET att ha kläder, symboler, ringsignaler, musik mm. som kan 

uppfattas kränkande av elever och personal. Detta kan vara till exempel 
nazistiska/rasistiska budskap eller uppmaning till missbruk. Skolan förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som är kränkande.  

 
Hjälp till att göra skolan trivsam genom att: 
 
 Vara mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig. 
 Vara rädd om vår skola och allt som hör dit. 

 
Tänk på att: 
 du mår bättre och skolarbetet går lättare, om du äter frukost innan du går till 

skolan. 

 
Konsekvenstrappa när något inträffar. Konsekvenser för eleven görs upp i respektive 
samtal. 
 

  
Samtal med 
elev 

        

    
Samtal med 
föräldrar 

    

      Rektor samtalar med elev    

      och föräldrar    

        Elevvårdskonferens   

          
Anmälan till 
Soc. 
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