Ordningsregler åk 1-5
För att alla ska utvecklas och trivas har vi dessa regler på skolan
● Vi respekterar varandra och är aktsamma om vår skola.
● Vi kommer i tid och har med oss rätt material.
● Mobiltelefonen förvaras i väskan på avstängt eller ljudlöst läge.
● Vi följer personalens instruktioner och bidrar till studiero.

Regler i matsalen
● Vi lämnar vår plats avplockad när vi får tillåtelse.

Konsekvens om du bryter mot reglerna
1. Du får en tillsägelse att upphöra med beteendet.
2. Om du fortsätter med beteendet, samtal med personal kommer ske. (kontakt med
vårdnadshavare görs)

3. Kvarstår beteendet ändå, möte med klf/mentor, rektor, vårdnadshavare och dig kommer

ske.
Övrigt
Vid störande beteende under lektionen kan följande konsekvenser användas: utvisning
samt kvarsittning. (samtal till vårdnadshavare sker)
Mobiltelefonen kommer tas i beslag under dagen om du missköter mobilreglerna. (samtal
till vårdnadshavare sker om detta upprepas)

Ordningsregler åk 6-7
För att alla ska utvecklas och trivas har vi dessa regler på skolan
● Vi respekterar varandra och är aktsamma om vår skola.
● Vi kommer i tid och har med oss rätt material.
● Vid första lektionen stänger vi av och lämnar in mobilen. Återlämnas i slutet av skoldagen.
● Vi följer personalens instruktioner och bidrar till studiero.

Regler i matsalen
● Vi lämnar vår plats avplockad när vi får tillåtelse.

Konsekvens om du bryter mot reglerna
1. Du får en tillsägelse att upphöra med beteendet.
2. Om du fortsätter med beteendet, samtal med personal kommer ske. (kontakt med
vårdnadshavare görs)

3. Kvarstår beteendet ändå, möte med klf/mentor, rektor, vårdnadshavare och dig kommer

ske.
Övrigt
Vid störande beteende under lektionen kan följande konsekvenser användas: utvisning
samt kvarsittning. (samtal till vårdnadshavare sker)
Mobiltelefonen kommer tas i beslag under dagen om du missköter mobilreglerna. (samtal
till vårdnadshavare sker om detta upprepas)

Ordningsregler åk 8-9
För att alla ska utvecklas och trivas har vi dessa regler på skolan
● Vi respekterar varandra och är aktsamma om vår skola.
● Vi kommer i tid och har med oss rätt material.
● I början av lektionen stänger vi av och lämnar in mobilen alternativt har den inlåst i skåpet.
Återlämnas i slutet av lektionen.
● Vi följer personalens instruktioner och bidrar till studiero.

Regler i matsalen
● Vi lämnar vår plats avplockad när vi får tillåtelse.
● Matsalen är fri från användning av mobil. Ha telefonen i fickan alternativt inlåst i ditt skåp.

Konsekvens om du bryter mot reglerna
1. Du får en tillsägelse att upphöra med beteendet.
2. Om du fortsätter med beteendet, samtal med personal kommer ske. (kontakt med
vårdnadshavare görs)

3. Kvarstår beteendet ändå, möte med klf/mentor, rektor, vårdnadshavare och dig kommer

ske.
Övrigt
Vid störande beteende under lektionen kan följande konsekvenser användas: utvisning
samt kvarsittning. (samtal till vårdnadshavare sker)
Mobiltelefonen kommer tas i beslag under dagen om du missköter mobilreglerna. (samtal
till vårdnadshavare sker om detta upprepas)
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