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Ordningsregler för Tollarps skola 
 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Skollagen; 1 kap, 5 § 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero.  Skollagen; 5 kap, 3 § 

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 
eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. 
Skollagen; 5 kap, 5 § 

   
Enligt Skollagen och svensk lagstiftning gäller följande:  

 Skolan är ingen allmän plats dit alla har tillträde. Rektor har un-
der skoltid rätt att besluta vilka som har rätt att vistas på skolan. 
Obehöriga personer kan avvisas.  

 Allmänheten har tillträde till skolans lokaler för att ta del av all-
männa handlingar, men detta sker på expedition eller annat an-
visat besöksrum. 

 Anslag som berör verksamhet utanför skolan får endast sättas 
upp på skolans anslagstavlor efter tillstånd av rektor.  

 Anslag som rör skolans verksamhet måste ha en tydlig avsän-
dare, annars plockas det ner.  

 För uppsättande av bokbord, utställningar eller utdelning av flyg-
blad måste tillstånd ges av rektor. 

 Enligt svensk lag är all rökning inom skolans område förbjuden. 
Lärare har rätt att förbjuda användning av all form av tobak. 
Användning meddelas direkt till vårdnadshavare.  

 Knivar och/eller andra vapen är enligt svensk lag förbjudet att ha 
med sig. Direkt omhändertagande sker och vid akut situation 
tillkallas polis.  

 Skolan accepterar inte kläder, musik, gester eller symboler som 
kan uppfattas som kränkande eller innehåller antidemokratiska 
värderingar. 

 Främlingsfientlighet, intolerans, odemokratiska åsikter, diskrimi-
nering och kränkande språkbruk är inte tillåtet.  

 Det är inte tillåtet att använda kamera, video- eller ljudinspelare 
så att det innebär en kränkning för en annan person. Man ska be 
om tillåtelse innan en eventuell ljud- eller bildupptagning sker. 
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 Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt skollagen. Kap 7 
§ 2. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att 
barnet fullgör sin skolplikt. Kap 7 § 20. En elev i grundskolan ska 
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda ut-
bildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli. Kap 7 § 17. 

 
Skolan har även skyldighet att efter samråd med polisen polisanmäla 
tydliga lagbrott. 

 
Likabehandling 
Varje skola är, enligt skollagen (kapitel 6), skyldig att upprätta en plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. Planen syftar till att 
främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion el-
ler annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra 
trakasserier och kränkande behandling. 
 
Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att 
ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda vad som har hänt, vidta 
åtgärder och följa upp varje incident för att förhindra fortsatta kränk-
ningar. All diskriminering och kränkande behandling anmäls till huvud-
man.  
  

Lokala ordningsregler  
På Tollarps skola bemöter vi alla med respekt, både elever och personal 
och vi visar respekt för vår arbetsmiljö genom att inte klottra eller för-
störa saker.  
 
Som elev ska du delta i undervisningen enligt schema, komma i tid till 
lektioner och ha med dig det material som behövs. 
 
På lektioner ska det vara lugn och ro i klassrummet så att elever och lä-
rare kan koncentrera sig på uppgiften. Studiemiljön i klassrummet har 
lika stor betydelse för läraren för att hen ska kunna bedriva undervis-
ning som för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen. Föremål som 
stör undervisningen, t.ex. mobiltelefon, har läraren rätt att beslagta un-
der lektionstid. Gäller även i matsalen, biblioteket och vid annan lekt-
ionsverksamhet.  
 
Om du tar med dig din mobiltelefon till lektionen ska den sättas på ljud-
lös och förvaras på av läraren anvisad plats. 
 
Ipad/Chromebook är ett arbetsverktyg - Appar av typen snapchat, in-
stagram och liknande sociala medier skall inte användas i skolan då de 
inte har någon relevant funktion i skolarbetet. Även spel och andra 
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funktioner som genererar aviseringar kan komma i fråga. Om användan-
det av ipad/chromebook missköts så har läraren rätt att samla in arbets-
verktyget.  
 
Det är bara tillåtet att lyssna på musik under arbete om läraren ger klar-
tecken och under förutsättning att du inte stör någon av dina klasskam-
rater. Låt spellistan rulla! 
 
All form av fusk är helt oacceptabelt, såväl vid provtillfällen, enskilda 
uppgifter och läxinlämningar. Till fusk hör även plagiat (avskrift) av and-
ras texter från t.ex. internet.   
 
Eleverna i årskurs 7-9 har tillgång till elevskåp. I elevskåpet förvaras yt-
terkläder, skolmaterial och personliga tillhörigheter. Elevskåpen är sko-
lans egendom och skolledningen får öppna och visitera skåpen för att 
kontrollera att de används på det sätt som är avsikten, utan att det an-
ses vara en husrannsakan. Skåpet ska då öppnas i elevens närvaro. 
 
Alla transportmedel (t.ex. cyklar, mopeder, EPA-traktorer) parkeras på 
anvisad plats. All fordonstrafik på skolgården är förbjuden.  
 
Beslutade ordningsregler vid vår skola kan i arbetslag och enskilda klas-
ser kompletteras med trivselregler som bestäms av lärare och elever ge-
mensamt. 
 
Om Du bryter mot ordningsreglerna kan det ha följande konsekvenser:  

 Utvisning ur klassrummet 

 Återläsning av missad undervisning  

 Samtal med mentor/lärare 

 Mentor/lärare kontaktar vårdnadshavare 

 Mentor/lärare/rektor kallar vårdnadshavare och elev till skolan 
för samtal 

 Skriftlig varning 

 Tillfällig omplacering 

 Förflyttning till annan skola  

 

Marcus Svensson 

Rektor Tollarps skola 

 


