Under skoltid vill vi att du som elev
 Kommer i tid till lektioner och ha med dig det material som behovs.
 Inte ha mobiltelefon paslagen under lektionstid. Galler i matsalen,
biblioteket ,annan lektionsverksamhet och fritids.
 Utova bollspel pa anvisad plats.
 Respektera att det ar forbjudet att kasta snobollar, vattenballonger
eller annat som kan skada.
 Inte ha pa dig ytterklader i klassrummen. Dessa ska hanga pa angiven plats.
 Parkera din cykel pa angiven plats.
 Inte cykla, aka skateboard el liknande pa skolans omrade.
 Respektera att det inte ar tillatet att anvanda mobilens kamera, video- eller
ljudinspelare utan personalens tillstand.
 Respektera att fritidshemmet disponerar skolans omrade tom 13.00.

Ordningsregler för skolorna i Skolområde Södra

Villaskolan L och M

På Villaskolan råder noll-tolerans när det gäller personliga
kränkningar och överträdelser mot skolans demokratiska värdegrund.
 Skolan ar ingen allman plats dit alla har tilltrade. Rektor har under skoltid
ratt att besluta vilka som har ratt att vistas pa skolan. Obehoriga personer
kan avvisas. Ällmanheten har tilltrade till skolans lokaler for att ta del av
allmanna handlingar, men detta sker pa expedition eller annat anvisat besoksrum.
 Änslag som beror verksamhet utanfor skolan far endast sattas upp pa skolans anslagstavlor efter tillstand av rektor. Änslag som ror skolans verksamhet maste ha en tydlig avsandare. For uppsattande av bokbord, utstallningar eller utdelning av flygblad maste tillstand aven ges av rektor.
 Skolan accepterar inte klader, musik, gester eller symboler som kan uppfattas som krankande eller innehaller antidemokratiska varderingar.
Ledighet
Enligt Skollagen 3 kap. 18 § far kortare ledighet beviljas for enskilda
angelagenheter. Om det finns synnerliga skal far ledighet langre an tio dagar
beviljas. Rektor beslutar om ledighet.
Vi önskar alla elever på Villaskolan en trygg, inspirerande och lärorik tid
Gerard Net Rektor Villa L och Håkan Frostebring Rektor Villa L

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 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 §
Studiemiljon i klassrummet har avgorande betydelse for elevernas mojlighet att
ta till sig undervisningen i lugn och ro. Det har lika stor betydelse for lararen for
att kunna bedriva undervisningen sa att alla elever har mojlighet att na malen.
Även skolmiljon i ovrigt ska utgora en trygg och trivsam miljo for alla.

För att vår skola ska bli en plats för elever att växa, lära, känna trygghet,
tillit, inspiration och må bra i krävs att vi har ett gemensamt förhållningssätt både i skolan men även i hemmet. Alla på vår skola ska bli bemöta med respekt och vi ska ha en omtanke om varandra och vår skola
och dess miljö.
Vi vill att du som elev


Visar respekt och hansyn for andra elever, personal och skolmiljon
bade ute och inne.



Änvander ett sprak som inte innehaller svordomar, fula ord eller krankande/diskriminerade innebord.



Genomfor arbetsuppgifter och laxor.



Tanker pa att ha med dig allt material till lektionerna.



Respektera tider.



Äter frukost och lunch varje dag for att ha energi att orka med skoldagen och kunna tillgodose dig kunskapen.



Tanker pa ditt eget ansvar for ditt larande och arbetar for att na
dina mal.



Respekterar skolrestaurangen sa att matro rader, efter maltid dukar du
undan och stadar efter dig, detta for allas trivsel.

Vi vill att du som vårdnadshavare








Tanker pa att det ar du som har huvudansvaret for ditt barns sociala
uppfostran och vardagskunskaper.
Har en oppen kommunikation med skolan och pa sa satt byggs relationer och vi arbetar till gemensamma mal for ditt barns basta.
Deltar i foraldramoten och utvecklingssamtal aven har for att satta upp
gemensamma mal och oka delaktighet fran foraldrar.
Tar del av lopande information pa Edwise
Vid sjukdom sjukanmaler ditt barn i god tid
Du hjalper, stottar och uppmuntrar ditt barn med laxor. Detta galler
aven vid ledighet sa att laxorna blir genomforda.
Ser till att ditt barn kommer i tid till skolan, har atit frukost och ar utvilad

Förväntningar som vi kan ha på varandra
Dessa förväntningar kan du som elev ha på skolan

Vuxna anvander ett vardat sprak och respekterar elever och personal.

De vuxna hjalper och uppmuntrar dig.

Äll personal arbetar for att motverka och forebygga krankande/
diskriminerande behandling och vid behov vidtas atgarder.

Äll personal arbetar gemensamt for att vara regler foljs.

Äll personal arbetar for att du ska kunna kanna dig trygg under dagen.

Personalen pa skolan lyssnar och tar dig pa allvar och foregar som goda exempel.

Personalen hjalper och vagleder dig att ta ansvar, for dig sjalv och ditt larande,.
Dessa förväntningar kan du som vårdnadshavare ha på skolan

Ätt vi har kompetent personal.

Ätt elever och vuxna visar respekt for varandra.

Ätt personal far eleverna att kanna att vi ser elevens mojligheter och forutsattningar.

Ätt vi har tydliga regler och tydliga konsekvenser.

Ätt vi ser till bade gruppens och individens behov.

Ätt vi har en oppen kommunikation med er.

Ätt vi visar respekt for var miljo, bade ute och inne.

Ätt vi stravar for en god arbetsmiljo for alla.

Ätt alla elever kanner trygghet och att vi arbetar aktivt for att motverka
all form av krankande/diskriminerade behandling

Ätt vi arbetar for att alla elever ska kanna gladje och stimulans i sitt skolarbete.
Om Du bryter mot ordningsreglerna kan det få följande konsekvenser:
 Tillsagelse
 Utvisning ur klassrummet

Kvarsittning
Samtal med larare
Larare kontaktar vardnadshavare
Larare/rektor kallar vardnadshavare och elev till skolan for samtal
Tillfallig omplacering

Ordningsregler för Villaskolan

Ordningsregler för Villaskolan

Vi har tillsammans med vart barn tagit del av och diskuterat
skolans ordningsregler.

Vi har tillsammans med vart barn tagit del av och diskuterat
skolans ordningsregler.

Ort och datum:__________ __________________________________________

Ort och datum:__________ _________________________________________

Elevens namn:___________________________________ Klass: ________

Elevens namn:___________________________________ Klass: ________

Elevens personnr: ____________________________- __________________

Elevens personnr: ____________________________- __________________

Vardnadshavare: _________________________________________________

Vardnadshavare: ________________________________________________

Vardnadshavare: _________________________________________________

Vardnadshavare: ________________________________________________

Lamnas till klassforestandare/mentor

Lamnas till klassforestandare/mentor

