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Ordningsregler för Rönnowskolan 
 
 

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 § 

 

Rönnowskolan är en arbetsplats för både elever och personal. Arbetsmiljön i 

klassrummet har avgörande betydelse för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen. Den har lika stor betydelse för läraren för att kunna bedriva 

undervisningen så att alla elever har möjlighet att nå målen. Störande beteende 

och oro i klassrummet äventyrar elevernas resultat och utgör en fara för elevernas 

psykosociala hälsa. Även skolmiljön utanför klassrummen ska vara en trygg och 

trivsam miljö för alla. 

 

På Rönnowskolan tar vi därför tydlig ställning mot kränkningar, störande 

beteende i undervisningen och överträdelser mot skolans ordningsregler.  
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I samråd med skolans pedagogiska personal och skolans elevråd har 
skolledningen beslutat om följande regler: 

• Skolan är ingen allmän plats där alla har tillträde. Rektor har under skoltid rätt 

att besluta om vilka som har rätt att vistas på skolans område. 

• Skolan accepterar inte kläder, musik, gester eller symboler som kan uppfattas 

som kränkande eller innehåller antidemokratiska värderingar. 

• Enligt svensk lag är all användning av tobak inom skolans område förbjuden. På 

Rönnowskolan gäller detsamma även nyttjande av e-cigaretter. 

• All förvaring och intag av energidrycker är förbjuden på skolans område. 

• All form av skadegörelse beivras. 

• Att ha med sig sin mobiltelefon till skolan sker på egen risk. Väljer eleven ändå att 

ta med telefonen till skolan ska den lämnas in enligt lärarens instruktioner. Det är 

förbjudet att ha/använda sin telefon under skoldagen! Vid brott mot denna 

ordningsregel ska personalen på Rönnowskolan omhänderta mobiltelefonen. 

• Eleverna på Rönnowskolan har tillgång till elevskåp. Skåpet är skolans egendom 

och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, 

samt väska och ytterkläder. Eventuell förvaring av värdesaker i skåpet sker helt på 

egen risk. Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål får 

EJ förvaras i skåpen. Då elevskåpen är skolans egendom har skolledningen rätt att 

öppna och visitera skåpen för att kontrollera att de används på det sätt som är 

avsikten enligt ovan, utan att det anses vara en husrannsakan. Eleven ska vara 

informerad om att så sker och helst närvara vid öppnandet. 

Som elev ska du: 

• Vara på din plats när lektionen börjar och ha med dig det material som behövs 
för att delta i lektionen. 

• Följa lärarens anvisningar och de regler som gäller för respektive klassrum. 

• Vara medveten om att fusk är helt oacceptabelt och att det meddelas hem om du 
upptäcks med att ha fuskat vid prov, skrivit av från nätet eller använt dig av någon 
form av plagiat. 
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Disciplinära åtgärder för att upprätthålla trygghet och studiero 

Elev bryter mot ”Mobilfri skoldag”  
  

Elev bryter mot Rönnowskolans 
ordningsregler  

Mobilen omhändertas  

  

Muntlig tillsägelse  

  
Mobilen omhändertas och VH 
informeras 

  

Utvisning ur undervisningslokalen för 
återstående del av lektionen*. VH 
informeras 

  
Mobilen omhändertas – skolkonferens 
med elev och VH, meddelande om 
utredning av disciplinära åtgärder 
öppnas  

  

Utvisning för återstående skoldag* – 
eleven lämnar skolan/skolans område – 
VH informeras  

  

Mobilen omhändertas – skriftlig varning 

  

Utvisning för återstående skoldag* – 
eleven lämnar skolan/skolans område – 
skolkonferens med elev och VH, 
meddelande om utredning av disciplinära 
åtgärder öppnas  

  
Mobilen omhändertas – avstängning*  
  
  

Skriftlig varning  

  

  
* möjlighet att ta igen förlorad undervisning 
erbjuds inom ramen för studieverkstad och 
lovskola 

Avstängning*  

  

  Omplacering inom skolenheten  

  
  Omplacering till annan skolenhet  

  

OBS! Om en elev blir påkommen med sin mobil och vägrar lämna den ifrån sig, 
eller vägrar rätta sig efter en vuxens anvisningar blir eleven avstängd för 
återstoden av dagen. 

Det är vårt mål att alla elever får en trygg, inspirerande och lärorik tid på 
Rönnowskolan! 

Magnus Bergkvist  Mathias Dettmann 
Rektor åk7 och M   Rektor åk8 och 9 
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Vi har tillsammans med vårt barn diskuterat och accepterat skolans 
ordningsregler. 

 

 

Ort och datum:_________________________ 

Elev: ____________________________________ Klass: ________ 

 

Underskrift: 

Elev: _______________________________________ 

 

Vårdnadshavare 1: _______________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2: _______________________________________ 

Lämnas till mentor 

 
 

 

 


