Rönnowskolan 7-9

Ordningsregler
Läsåret 2016/2017

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 §
Studiemiljön i klassrummet har avgörande betydelse för elevernas möjlighet att ta till
sig undervisningen i lugn och ro. Det har lika stor betydelse för läraren för att kunna
bedriva undervisningen så att alla elever har möjlighet att nå målen. Oro i
klassrummet äventyrar elevernas resultat och utgör ett påtagligt hot för elevernas
psykosociala hälsa.
Även skolmiljön i övrigt ska utgöra en trygg och trivsam miljö för alla.

På Rönnowskolan råder nolltolerans när det gäller
kränkningar och överträdelser mot skolans demokratiska
värdegrund.
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I samråd med skolans pedagogiska personal, föräldrarådet och elevrådet har
skolledningen beslutat följande regler:

•

•

•
•
•

Som
•
•
•
•
•

•
•
•

Skolan är ingen allmän plats dit alla har tillträde. Rektor har under skoltid
rätt att besluta vilka som har rätt att vistas på skolan. Obehöriga
personer kan avvisas. Allmänheten har tillträde till skolans lokaler för att
ta del av allmänna handlingar, men detta sker på expedition eller annat
anvisat besöksrum.
Anslag som berör verksamhet utanför skolan får endast sättas upp på
skolans anslagstavlor efter tillstånd av rektor. Anslag som rör skolans
verksamhet måste ha en tydlig avsändare. För uppsättande av bokbord,
utställningar eller utdelning av flygblad måste tillstånd även ges av
rektor.
Skolan accepterar inte kläder, musik, gester eller symboler som kan
uppfattas som kränkande eller innehåller antidemokratiska värderingar.
Kränkande språkbruk eller beteende är inte tillåtet.
Enligt svensk lag är all användning av tobak inom skolans område
förbjuden.
Det
gäller
även
nyttjande
av
e-cigaretter.
(Nikotinlösningen som används i e-cigaretter klassas som
tobakssubstitut och berörs därför av tobakslagen.) Lärare har rätt att
förbjuda all form av tobak/e-cigaretter och överträdelser meddelas till
föräldrar.
elev ska du:
Komma i tid till lektioner och ha med dig det material som behövs.
Följa de regler som gäller för respektive klassrum.
Endast använda mobilen/Chromebook/I-pad när läraren har gett sitt
tillstånd. I övrigt ska dessa vara ljudlösa och inte vibrera heller.
Utöva bollspel på anvisad plats.
Veta att det är förbjudet att kasta snöbollar eller annat som kan orsaka
skada. OBS: För de elever som gärna vill, anordnar skolan
snöbollskastning under ordnade former.
Inte ha på dig ytterkläder i klassrummen. Dessa ska hänga på angiven
plats.
Parkera din cykel eller moped på angiven plats och använd cykelhjälm
under skoltid.
Vara medveten om att fusk är helt oacceptabelt och vårdnadshavare
meddelas omedelbart vid fusk..

Rönnowskolan 7-9

Som elev får du inte
• Inte köra moped, hoverboard, åka skateboard eller cykel på skolans
område.
• Inte använda kamera, telefon eller annan video- eller ljudinspelare.
Om Du bryter mot ordningsreglerna kan det ha följande konsekvenser:
 Utvisning ur klassrummet
 Kvarsittning, kvarsittning efter tre sena ankomster oavsett längden på
den
sena
ankomsten.
Efter
höstoch
påsklov
nollställs
sammanställningen av elevens sena ankomster. Vi skiljer mellan
kvarsittning som disciplinär åtgärd och kvarsittning som kompensation
för olovligt missad undervisningstid. Tidpunkt för kvarsittning sker i
samråd med mentor.
 Samtal med mentor/lärare
 Mentor/lärare kontaktar vårdnadshavare
 Mentor/lärare/rektor kallar vårdnadshavare och elev till skolan för
samtal/utredning
 Skriftlig varning
 Tillfällig omplacering
 Avstängning

Skolan har även skyldighet att efter samråd med polisen polisanmäla
lagbrott.
Förväntningar som vi kan ha på varandra - alltefter ålder och mognad
Dessa förväntningar kan du som elev ha på skolan
• de vuxna använder ett vårdat språk och har ett trevligt sätt
• de vuxna hjälper och uppmuntrar dig
• alla arbetar för att motverka kränkande behandling
• alla vuxna arbetar gemensamt för att våra regler följs
• de vuxna arbetar för att du ska kunna känna dig trygg under dagen
• de vuxna lyssnar och tar dig på allvar och föregår som goda exempel
• de vuxna hjälper dig att ta mer och mer ansvar, för dig själv och ditt
lärande, ju äldre du blir
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Dessa förväntningar kan du som vårdnadshavare ha på skolan
• vi har kompetent personal
• alla elever och vuxna visar respekt för varandra
• varje elev ska känna att hen duger och att hen kan
• vi har tydliga regler och tydliga konsekvenser
• vi ser till både gruppens och individens behov
• vi har en öppen kommunikation med er
• vi visar respekt för vår miljö, både ute och inne
• vi strävar efter en god arbetsmiljö för alla
• alla elever känner trygghet och att vi arbetar aktivt för att motverka all
form av kränkande behandling
• vi arbetar för att alla ska känna glädje och stimulans i sitt skolarbete
Dessa förväntningar har skolan på dig som elev
• du visar respekt och hänsyn för allt och alla
• du följer skolans ordningsregler
• du ansvarar för dina handlingar och står för det du gör
• du äter frukost varje dag och kommer utvilad till skolan
• du tar mer och mer ansvar för ditt eget lärande och arbetar för att nå
dina mål
• du äter lunch i skolrestaurangen och uppför dig så att ingen störs, du
dukar undan och städar efter dig, du visar respekt för personalen i
skolrestaurangen
• ansvarar för att ta igen det du missar under frånvaro/ledighet
• du tar ansvar för ditt eget lärande och arbetar effektivt under lektionstid
för att nå dina mål
Dessa förväntningar har skolan på dig som vårdnadshavare
• du tar ansvar för ditt barns sociala uppfostran (artighet, hänsyn, ansvar,
språkbruk) och vardagskunskaper.
• du har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns bästa
och inför barnet visar en positiv attityd till skola och personal och stödjer
med ord och handling ditt barn i skolarbetet
• du har en öppen och kontinuerlig dialog med skolan
• du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
• du sjukanmäler ditt barn
• vid beviljad ledighet är det ditt ansvar att missad undervisningstid blir
kompenserad
• ditt barn kommer i tid till skolan, har ätit frukost och är utvilad
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Ledighet
Enligt Skollagen 7 kap. 18 § får kortare ledighet beviljas för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får ledighet längre än tio
dagar beviljas.
Rektorn beslutar om ledighet.

Vi önskar alla elever en trygg, inspirerande och lärorik tid på
Rönnowskolan.

Åhus, 2016-08-18

Mathias Dettmann
________________________________
Mathias Dettmann, rektor 7-9
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Vi har tillsammans med vårt barn tagit del av och diskuterat skolans
ordningsregler.

Ort och datum:___________________________

Elev: ____________________________________

Klass: ________

Vårdnadshavare 1: _______________________________________

Vårdnadshavare 2: _______________________________________

Lämnas till klassföreståndare/mentor

