
Ordningsregler för skolorna i Skolområde Södra  

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande  

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människoli-

vets 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 med-

verkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om 

ordningsregler. Skollagen; 5 kap, 5 § 

Studiemiljo n i klassrummet har avgo rande betydelse fo r elevernas mo jlighet att 

ta till sig undervisningen i lugn och ro. Det har lika stor betydelse fo r la raren fo r 

att kunna bedriva undervisningen sa  att alla elever har mo jlighet att na  ma len.  

Ä ven skolmiljo n i o vrigt ska utgo ra en trygg och trivsam miljo  fo r alla. 

Villaskolan L och M 

Ledighet 

Enligt Skollagen 3 kap. 18 § fa r kortare ledighet beviljas fo r enskilda  

angela genheter. Om det finns synnerliga ska l fa r ledighet la ngre a n 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 

 

 Skolan a r ingen allma n plats dit alla har tilltra de. Rektor har under skoltid 
ra tt att besluta vilka som har ra tt att vistas pa  skolan. Obeho riga personer 
kan avvisas. Ällma nheten har tilltra de till skolans lokaler fo r att ta del av 
allma nna handlingar, men detta sker pa  expedition eller annat anvisat be-
so ksrum. 

 Änslag som bero r verksamhet utanfo r skolan fa r endast sa ttas upp pa  sko-
lans anslagstavlor efter tillsta nd av rektor. Änslag som ro r skolans verk-
samhet ma ste ha en tydlig avsa ndare. Fo r uppsa ttande av bokbord, utsta ll-
ningar eller utdelning av flygblad ma ste tillsta nd a ven ges av rektor. 

 Skolan accepterar inte kla der, musik, gester eller symboler som kan upp-
fattas som kra nkande eller inneha ller antidemokratiska va rderingar. 

På Villaskolan råder noll-tolerans när det gäller personliga  

kränkningar och överträdelser mot skolans demokratiska värde-

grund. 

Under skoltid vill vi att du som elev 
 Kommer i tid till lektioner och ha med dig det material som beho vs. 
 Inte ha mobiltelefon pa slagen under lektionstid. Ga ller i matsalen,  

biblioteket ,annan lektionsverksamhet och fritids. 
 Uto va bollspel pa  anvisad plats. 
 Respektera att det a r fo rbjudet att kasta sno bollar, vattenballonger  

eller annat som kan skada. 
 Inte ha pa  dig ytterkla der i klassrummen. Dessa ska ha nga pa  angiven plats. 
 Parkera din cykel pa  angiven plats. 
 Inte cykla, a ka skateboard el liknande pa  skolans omra de. 
 Respektera att det inte a r tilla tet att anva nda mobilens kamera, video- eller 

ljudinspelare utan personalens tillsta nd. 
 Respektera att fritidshemmet disponerar skolans omra de tom 13.00. 



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 förhåll-

ningssätt både i skolan men även i hemmet. Alla på vår skola ska bli be-

möta 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 ha nsyn fo r andra elever, personal och skolmiljo n 
ba de ute och inne. 

 Änva nder ett spra k som inte inneha ller svordomar, fula ord eller kra n-
kande/diskriminerade innebo rd.  

 Genomfo r arbetsuppgifter och la xor.  

 Ta nker pa  att ha med dig allt material till lektionerna. 

 Respektera tider. 

 Ä ter frukost och lunch varje dag fo r att ha energi att orka med skolda-
gen och kunna tillgodose dig kunskapen. 

 Ta nker pa  ditt eget ansvar fo r ditt la rande och arbetar fo r att na  

 dina ma l. 

 Respekterar skolrestaurangen sa  att matro ra der, efter ma ltid dukar du 
undan och sta dar efter dig,  detta fo r allas trivsel. 

Vi vill att du som vårdnadshavare 

 Ta nker pa  att det a r du som har huvudansvaret fo r ditt barns sociala 
uppfostran och vardagskunskaper. 

 Har en o ppen kommunikation med skolan och pa  sa  sa tt byggs relat-
ioner och vi arbetar till gemensamma ma l fo r ditt barns ba sta. 

 Deltar i fo ra ldramo ten och utvecklingssamtal a ven ha r fo r att sa tta upp 
gemensamma ma l och o ka delaktighet fra n fo ra ldrar.  

 Tar del av lo pande information pa  Edwise 

 Vid sjukdom sjukanma ler ditt barn i god tid 

 Du hja lper, sto ttar och uppmuntrar ditt barn med la xor. Detta ga ller 
a ven vid ledighet sa  att la xorna blir genomfo rda. 

 Ser till att ditt barn kommer i tid till skolan, har a tit frukost och a r utvi-
lad 

Om Du bryter mot ordningsreglerna kan det få följande konsekvenser: 

 Tillsa gelse 

 Utvisning ur klassrummet  

Kvarsittning 

Samtal med la rare 

La rare kontaktar va rdnadshavare 

La rare/rektor kallar va rdnadshavare och elev till skolan fo r samtal 

Tillfa llig omplacering 

Förväntningar som vi kan ha på varandra  
 
Dessa förväntningar kan du som elev ha på skolan 
 Vuxna anva nder ett va rdat spra k  och respekterar elever och personal. 
 De vuxna hja lper och uppmuntrar dig. 
 Äll personal arbetar fo r att motverka och fo rebygga kra nkande/

diskriminerande behandling och vid behov vidtas a tga rder. 
 Äll personal arbetar gemensamt  fo r att va ra regler fo ljs. 
 Äll personal arbetar fo r att du ska kunna ka nna dig trygg under dagen. 
 Personalen pa  skolan lyssnar och tar dig pa  allvar och fo rega r som goda exem-

pel. 
 Personalen hja lper och va gleder dig att ta ansvar, fo r dig sja lv och ditt la -

rande,. 
 
Dessa förväntningar kan du som vårdnadshavare ha på skolan 
 Ätt vi har kompetent personal. 
 Ätt elever och vuxna visar respekt fo r varandra. 
 Ätt personal  fa r eleverna att ka nna att vi ser elevens mo jligheter och fo rut-

sa ttningar.  
 Ätt vi har tydliga regler och tydliga konsekvenser. 
 Ätt vi ser till ba de gruppens och individens behov. 
 Ätt vi har en o ppen kommunikation med er. 
 Ätt vi visar respekt fo r va r miljo , ba de ute och inne. 
 Ätt vi stra var fo r en god arbetsmiljo  fo r alla. 
 Ätt alla elever ka nner trygghet och att vi arbetar aktivt fo r att motverka 
 all form av kra nkande/diskriminerade behandling 
 Ätt vi arbetar fo r att alla elever ska ka nna gla dje och stimulans i sitt skol-

arbete. 



 

 

 
Vi har tillsammans med va rt barn tagit del av och diskuterat  
skolans ordningsregler. 
 
 
Ort och datum:__________ __________________________________________  
 
 
Elevens namn:___________________________________   Klass:  ________  
 
 
Elevens personnr: ____________________________-  __________________  
 
 
 
Va rdnadshavare:  _________________________________________________  
 
 
Va rdnadshavare:  _________________________________________________  
 

 

 

 

La mnas till klassfo resta ndare/mentor 

Ordningsregler för Villaskolan 

 

 

 
Vi har tillsammans med va rt barn tagit del av och diskuterat  
skolans ordningsregler. 
 
 
Ort och datum:__________ _________________________________________  
 
 
Elevens namn:___________________________________   Klass:  ________  
 
 
Elevens personnr: ____________________________-  __________________  
 
 
 
Va rdnadshavare:  ________________________________________________  
 
 
Va rdnadshavare:  ________________________________________________  
 

 

 

 

La mnas till klassfo resta ndare/mentor 

Ordningsregler för Villaskolan 


