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Vi kommer i tid till lektionerna.
Vi hjälps åt att skapa studie och arbetsro.
Vi visar hänsyn och uppträder vänligt mot alla på skolan.
Vi använder vårdat språk mot varandra på skolan, utan svordomar, fula ord eller ord
som kränker.
På skolans område använder vi bara mobiltelefoner i undervisningen eller med vuxens
tillåtelse
Eleverna använder cykelparkeringen längs Prästallén, vid idrottshallen
ellerbandyplanen
På morgonen är vi ute tills det ringer in 8.15.
Vi källsorterar på hela skolan.
Vi är ute på rasterna och då finns det alltid någon vuxen med oss. Vi är på skolgårdens
framsida innanför staketet.
Vi plockar in och ställer tillbaka sakerna på sin plats i förråden när vi inte ska använda
dem mer.
Vi äter inte godis, tuggummi osv på skolans område.
Vi kastar inget som kan skada någon eller något.
Vi är rädda om skolan och våra gemensamma saker både ute och inne.
Vi klättrar endast på klätterställningarna och på hinderbanan.
Vi håller rent på toaletterna och tvättar alltid händerna med tvål innan maten och efter
toalettbesök.
Om du tar med dig egna saker till skolan, är det på eget ansvar.
Fusk är oacceptabelt.
Skolan är en arbetsplats för elever och personal men vårdnadshavare är naturligtvis
välkomna att besöka oss efter överenskommelse.
Den som vill sätta upp affischer, dela ut flygblad etc. ska kontakta rektor för
medgivande.
Ordning och reda är viktigt för allas trivsel samt att vi visar hänsyn till varandra. Detta
innebär exempelvis att vi inte har symboler eller texter som kränker någon

Om du bryter mot ordningsreglerna kan det ha följande konsekvenser:
 Utvisning ur klassrummet
 Kvarsittning
 Samtal med mentor/lärare
 Mentor/lärare kontaktar vårdnadshavare
 Mentor/lärare/rektor kallar vårdnadshavare och elev till skolan för samtal.
 Tillfällig omplacering
 Skriftlig varning
 Avstängning
 Vid medveten skadegörelse blir du ersättningsskyldig
Skolan har även skyldighet att efter samråd med polisen polisanmäla tydliga lagbrott

