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Ordningsregler
Ordningsregler och Trivselregler finns på varje skola. 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 på skolan så att god ordning, trivsel och arbetsro kan
bibehållas.
Rektor är ansvarig för skolans verksamhet och har också ett ansvar för att
upprätthålla god ordning på skolan.






Skolans lokaler är inte allmän plats, vilket innebär att obehöriga
personer kan avvisas.
Affischering får endast ske på angiven plats. Rektor anvisar en plats
på skolan där det finns möjlighet att anslå affischer och meddelanden.
För att kunna använda sig av anslagstavlan skall rektor tillfrågas och
besluta.
Kläder eller symboler som stör ordningen får inte användas på
skolan.
Mobiltelefon, liksom utrustning för att lyssna på musik, får under
lektionstid endast användas i studiesyfte och efter överenskommelse
med undervisande lärare. Skolan har inget ansvar för saker som
elever tar med, exempelvis telefoner eller musikutrustning.
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Trivselregler
för Köpinge skola

Vi vill med dessa regler skapa en trevlig skola, där alla barn kan känna sig
trygga. Det är viktigt att vi är rädda om varandra och det material som finns
på skolan. Vi är alla ansvariga för skolans miljö och stämning.
Trivselreglerna har arbetats fram tillsammans med elevrådet på skolan.













Vi stannar innanför skolans gräns.
Vi är snälla mot varandra och är rädda om vår miljö.
Vi försöker löser konflikter själva och går inte det säger vi till en
vuxen.
I klassrummet har vi studiero och lyssnar på varandra.
Vi är rädda om våra och andras saker.
De saker vi tar med oss till skolan, ansvarar vi själva för.
Vi respekterar alla, oavsett kläder, utseende, namn och kön.
Vi samlar in mobilerna när skolan börjar.
Vi respekterar när någon säger nej.
Alla får vara med och leka.
Vi slåss och brottas inte, inte ens på skoj.
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För att komplettera de ordnings- och trivselregler som finns vill vi
informera om vad vi förväntar oss av våra elever, vårdnadshavare och
vad ni kan förvänta er av oss som arbetar på Köpinge skola.
Vi förväntar oss att eleven







är utvilad och kommer i tid, samt har med sig skolböcker mm till skolan
tar ansvar för arbetet i skolan
tar ansvar för läxorna
tar hem och visar upp informationsblad
respekterar skolans regler
visar respekt för andra elever, vuxna och skolans inventarier.

Vi förväntar oss att vårdnadshavarna







ser till att eleven kommer i tid samt har med sig sina saker till skolan
meddelar elevs frånvaro vid sjukdom i Tieto innan skoldagen börjar
informerar skolan om sådant som är viktigt för elevens välbefinnande
ger sitt stöd till läxhjälp
tar del av information från skolan via Unikum
arbetar för en god dialog med skolan.

Ni kan förvänta er att skolans pedagoger








utför ett professionellt arbete efter läroplanens intentioner
ger eleven en undervisning som håller god kvalitet
arbetar för elevens trygghet och tillit så att den kan utföra sitt skolarbete efter
bästa förmåga
skapar en inlärningsmiljö som gynnar elevers lärande och därmed ger dem
möjlighet att nå skolans mål
tillsammans med eleverna skapar ett trevligt klimat så att alla ska trivas
är goda förebilder
arbetar för att få en god dialog med föräldrarna.

Skolområde Västra
Köpinge skola

Läsåret 2021/2022

Återsändes till skolan
Vi har tagit del av ordnings- och trivselregler samt skolans
förväntningar och accepterar dem:

Datum:__________________

Elevens namnteckning:
_______________________________________ Klass:____________

Vårdnadshavares namnteckning:

Vårdnadshavares namnteckning:
____________________________________________________________________________

