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Ordningsregler  
 

 

 

Ordningsregler och trivselregler finns på varje skola och fritidshem. Ordningsreglerna ska 
liksom Trivselreglerna vara väl kända av elever och föräldrar. 

Syftet med Ordningsregler är - som namnet säger – att det är tydligt för alla vilka regler som 
gäller så att god ordning, trivsel och arbetsro kan bibehållas. 

Rektor är ansvarig för skolans och fritidshemmets verksamhet och har också ett ansvar för att 
upprätthålla god ordning på skolan. 

 

• Skolans område och lokaler är inte allmän plats, vilket innebär att obehöriga personer 
kan avvisas.  

• Affischering får endast ske på angiven plats. Rektor anvisar en plats  

• Mobiltelefon, liksom utrustning för att lyssna på musik, får under lektionstid endast 
användas i studiesyfte och efter överenskommelse med undervisande lärare. Får inte 
användas under rasttid eller fritidstid. Skolan har inget ansvar för saker som elever tar 
med, exempelvis telefoner eller musikutrustning.  

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

• Det är inte tillåtet att använda kamera, video eller ljudinspelare så att de upplevs 
kränkande för en annan person.  
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Trivselregler 

 

Vi vill med dessa regler skapa en trevlig skola och fritidshem, där alla barn kan känna sig trygga. 
Det är viktigt att vi är rädda om varandra och det material som finns. 

 

 

 
 

 Jag uppträder trevligt och använder ett vårdat språk.  

 Jag lämnar inte skolgården under skol- och fritidstid, utan att få tillåtelse av någon 
vuxen.  

 Jag kommer i tid till lektionerna.  

 Jag ansvarar för mina egna saker. Jag är försiktig med skolans och kompisarnas 
tillhörigheter.  

 Jag är ute på rasterna och då är alltid någon vuxen med oss.  

 Jag kontaktar en vuxen när jag ser eller blir inblandad i bråk som jag inte kan lösa själv.  
 


