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KAMRATSKAP  
Vi låter alla vara med, men tvingar ingen. 
Vi säger bara snälla saker till varandra. 
På våra skolor har vi nolltolerans mot fula ord och svordomar.  
Vi gör inga fula tecken och miner. 
Vi lyssnar på varandra. 
Vi bryr oss om varandra, så att ingen ska behöva vara ensam på rasterna. 
Vi är ärliga, pålitliga, artiga och snälla mot varandra. 
Vi respekterar tillsägelser från både vuxna och barn.  
 
ORDNING och REDA 

Vi kommer i tid till lektionerna.   
Vi tar ansvar genom att vårda skolans material. 
Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter. 
Vi räcker upp handen när vi vill ha ordet.  
Vi stänger av mobilen och klockor med ljudsignaler under lektionstid. 
Vi använder inte våra mobiler under rasterna (Fjälkestads skola). Under lektions-och 
fritidshemstid beslutar pedagoger om/när/hur mobiltelefoner eventuellt får användas 
(Fjälkestads skola) 
Det är förbjudet att filma och fotografera med sin mobil på skolan/fritids och ombord 
på buss/taxi.  
Vi hjälps åt att skapa en lugn och trevlig lunch- och mellanmålsstund.  
Vi är rädda om vår ute- och innemiljö.          
Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i klassrum, korridorer och i gemensamma 
utrymmen. 
Vi hänger våra ytterkläder i kapprummet och ställer våra skor i facken.  
Vi äter inte godis under skol- och fritidshemstid. Vi äter inte heller godis på 
skolbussarna och taxi. 
Vi deltar vid alla lektioner, även idrottslektioner och simlektioner, då vi är tillbaka efter 
sjukdom (om inte läkarintyg finns eller synnerliga skäl). 
 

 

SÄKERHET 

Vi lämnar inte skolans område under skol- och fritidshemstid.  
Vi stannar innanför bussfållorna, när vi väntar på bussen. 
Vi kastar snöboll på avsedd plats. 
Vi går lugnt inomhus. 
Om elev bryter mot fastställda ordningsregler vidtas åtgärder i enlighet med 
Skollagen. 
 

Ovanstående regler är bearbetade och godkända av skolornas rektor, pedagoger, 
Fjälkestads elevråd och klass F-2 Österslöv i juni 2017.  
 

 


