
Gamlegårdskolans ordningsregler 

 

Inga elever får lämna skolområdet under skoltid/fritidshemstid: 

Har eleven glömt badkläder eller böcker hemma ska föräldern kontaktas för hjälp med att det kvarglömda 

kommer till skolan. 

Ska eleven lämna skolan för besök hos tandläkare eller läkare ska förälder be eleven ledig på speciell blankett. 

Ska eleven leka med annan elev efter skolan ska föräldern meddela detta muntligt eller skriftligt till skolan.  

 

Om en elev inte kommer till skolan 

Om vårdnadshavaren inte kontaktat skolan och meddelat att eleven är sjuk, via telefon eller edWise, ska skolan 

ringa hem. 

Om inte vårdnadshavaren svarar försöker personalen nå vårdnadshavaren på arbetstelefonnummer. 

Om inte vårdnadshavaren gått att nå, går personal hem till bostaden för att efterforska skälet till frånvaron. 

 

Elev som avviker från skolan 

Om en elev avviker från skolan eller fritidshemmet ska eleven hämtas tillbaka. 

(Alternativt säkrar personalen att man vid kontakt med berörd vårdnadshavare kommer överens om att denne 

övertar tillsynen av sitt barn). 

Om barnet gått hem ska en vuxen på Gamlegårdskolan hämta tillbaka eleven. 

Om barnet ej gått hem se krisplan (nedan är en förenklad version av det som står i krisplanen): 

1 Undersök närliggande område 

2 Kontakta förälder och fortsätt att leta 

3 I samråd med föräldern kontakta polisen 

Om det är en elev som tar för vana att lämna skolområdet. Utred anledning. Gör tillsammans med föräldern 

upp en handlingsplan. 

 

Hämtning på fritidshemmet 

Vårdnadshavaren har ansvar för att hämta sitt barn efter fritidshemmet. Om barnet ska gå hem själv ska 

vårdnadshavaren meddela detta skriftligt. Ändras förutsättningarna för ett barn som inte får gå hem själv, 

räcker det inte med ett telefonsamtal utan föräldern måste meddela på morgonen eller skriftligt informera att 

barnet får gå själv den här dagen. 

Detta är viktigt då vi varit med om att annan person än vårdnadshavaren ringt och meddelat att barnet kan 

springa hem. När sen barnet kommit hem har det inte funnits någon där och det visar sig senare att det inte är 

vårdnadshavaren som ringt. Namn kan också lätt missuppfattas i telefonen. 

  

 

 


