
 
 

 
ORDNINGSREGLER 2017/2018  
 
Syftet med Ordningsregler är - som namnet säger – att det ska vara 
tydligt för alla vilka regler som gäller på skolan så att god ordning, trivsel 
och arbetsro kan behållas. Ordningsregler är utarbetade i samarbete 
mellan skolans elever och personal. De ska vara väl kända av personal, 
elever samt föräldrar. Samtliga elever på Slättängsskolan 7-9 och deras 
vårdnadshavare ska ta del av reglerna.  
 
Rektor är ansvarig för skolans verksamhet och har också ett ansvar för att 
upprätthålla god ordning på skolan.  
 
För att skapa en bra arbetsmiljö för alla: 
– hjälps vi alla åt att hålla rent och snyggt. 
– äter vi på rasterna och i matsalen eller i caféet. 
– dämpar vi våra röster och undviker att springa. 
– kommer vi i tid till lektionerna och har med oss det vi behöver. 
– använder vi ett vårdat språk som inte sårar eller kränker någon. 
 
Dessutom ska alla följa nedanstående regler. 
 

1. Skolans lokaler är inte allmän plats, vilket innebär att obehöriga 
personer kan avvisas. För att få vistas i skolan måste det godkännas 
av personal eller rektor och synlig namnlapp ska bäras.  
Personliga namnknappar till de som besöker skolan regelbundet, 
förvaras i receptionen. 
Knappar till vikarier/lärarkandidater, förvaras i receptionen. 
Klisterlappar till övriga besökare som skrivs av den som ger sitt 
godkännande. 
 

2. Innan affischering, bokbord eller flygbladsutdelning, ska rektor ge 
sitt tillstånd. Rektor anvisar en plats på skolan där det finns 
möjlighet att anslå affischer och meddelande. För att kunna använda 
sig av anslagstavlan skall rektor tillfrågas och besluta. 

 
3. Kläder eller symboler, som stör ordningen på skolan, får inte bäras 

eller användas på skolan. 
 

4. Kepsar, mössor och ytterkläder får inte användas inomhus utom där 
det är tillåtet. 

V.G.V. 
 



5. Elever får inte ha mobiltelefoner i klassrum och på platser där 
lektioner hålls. Inte heller annan utrustning som kan störa 
lektionerna. 
Skolan har inget ansvar för telefoner eller annan teknisk utrustning 
som elever på eget initiativ tar med till skolan.  
 

6. Elevskåp är till för förvaring av skolmaterial och kläder. 
Vid misstanke om brottslig eller olämplig förvaring kan skåpet 
öppnas efter beslut av rektor.  
 

7. Rökning är förbjuden på skolans område. Lagstiftning om rökning 
och övrig droganvändning samt Kristianstads kommuns policy 
gäller. 

 

8. Snöbollskastning får endast ske på anvisad plats och på sådant sätt 
att ingen blir skadad. 

 

9. Alla elever ska befinna sig inom skolans område under hela 
skoldagen. Elever får lämna skolans område efter godkännande av 
skolpersonal eller efter godkännande av vårdnadshavare och 
skolpersonal tillsammans.  
 
 

Om elev bryter mot ovanstående ordningsregler kommer 
konsekvensen att bli att en eller flera av följande saker händer: 
 
1. Skolpersonal som uppmärksammar att elev bryter mot någon 
regel uppmanar eleven att sluta med detta.  
2. Eleven har samtal med mentor eller annan skolpersonal. 
3. Mentor tar kontakt med vårdnadshavare.  
4. Rektor beslutar om vidare åtgärd. 

 

✂  ------------------------------------------------------------ 
Vi har tagit del av ovanstående ordningsregler som 

gäller på Slättängsskolan 7-9 och accepterar dem:  

 

Datum: ……………………………….. 

 

Elevens 

namnteckning:…………………………………………………….Klass……… 

 

Vårdnadshavarens 

namnteckning:………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavarens  

namnteckning:………………………………………………………………. 

 

(Ifylld lapp lämnas till mentor) 


