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________________________________________________________________ 
 
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§  
 
 

Alla människor är lika mycket värda. 
 

Alla har ansvar för allas rätt till trygghet och gemenskap på vår skola. 
 

Alla har rätt att bli sedda och bekräftade. 
 
 

Skolmiljön ska utgöra en trygg och trivsam miljö för alla.  
 
Studiemiljön i klassrummet har avgörande betydelse för elevernas möjligheter 
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. 



På Degebergaskolan råder nolltolerans när det gäller personliga kränkningar 
och överträdelser mot skolans demokratiska värdegrund.  
 
I samråd med skolans personal, elever, elevråd har skolledningen beslutat om 
följande ordningsregler:  
 

• 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 på expeditionen. Där anmäler sig besökare.  

• Skolan är mobilfri för elever. 

• Anslag som berör verksamheten 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 
eller kan tolkas uppmana omgivningen att utöva olagliga aktiviteter. 

• Rökning, även e-cigaretter och snusning, inom skolans område är 
förbjudet.  

• Energidrycker är inte tillåtna på skolans område. 

• Skolan accepterar inte fotografering, filmning eller ljudupptagning som 
sker utan medgivande.  

• Elevskåpen är skolans egendom och är avsedda att användas för 
förvaring av skolböcker och skolmaterial. Skolan har tillgång till 
dubblettnycklar och rektor har rätt att besluta om visitation av skåpet.  

 
Som elev ska du: 

• Visa respekt, hänsyn gällande allas rätt till arbetsro.  

• Använda ett vårdat språk. 

• Ansvara för dina handlingar och stå för det du gör. 

• Komma i tid till lektioner, ha med dig rätt material, sköta dina 
arbetsuppgifter och läxor. 

• Uppträda lugnt i skolans lokaler och plocka undan efter dig. 

• Följa reglerna i skolrestaurangen genom att duka undan, torka av efter 
dig och sätta upp stolen. 



• Lämna in din mobil och annan elektronisk kommunikationsutrustning i 
början av skoldagen med undantag av skolans chromebook. 

• Respektera att det är förbjudet att kasta snöbollar eller annat som kan 
skada. 

• Moped, motorfordon och cykel ska du ställa på angiven plats och inte 
använda när verksamhet är i gång på skola och i fritidshem. 

• Meddela undervisande lärare om du behöver lämna lektionssalen. 

• Använda hjälm vid åkning av kick, inlines och skateboard på angiven plats 
på skolgården. 

• Respektera att fusk och plagiering är helt oacceptabelt. 

• Äta och dricka enbart i skolrestaurangen, i uppehållsrummet och 
utomhus på raster. 

 
 

OBS! Elev ansvarar själv för saker som tas med till skolan, men inte är 
skolrelaterade. 
 
Om du bryter mot ordningsreglerna kan det få följande konsekvenser:  
 
Omhändertagande av föremål som stör undervisningen 
Utvisning ur klassrummet  
Samtal med mentor/lärare  
Mentor/lärare kontaktar vårdnadshavare  
Mentor/lärare/rektor kallar vårdnadshavare och elev till skolan för samtal  
Kvarsittning  
Skriftlig varning  
Tillfällig omplacering  
Tillfällig omplacering vid annan skolenhet 
Avstängning  
 
Skolan har även skyldighet att efter samråd med polisen polisanmäla tydliga 
lagbrott. 
 
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 av rektor. 
 
Degeberga den 9 januari 2023 
 



Marie Lindström   Liselotte Holmgren 
rektor åk F-3   rektor åk 4–9 
 
 
 
 
 
Undertecknad elev har med sin mentor gått igenom Ordningsregler för Degebergaskolan 
gällande från vårterminenm2023 och förstått innehållet:  
 
 
Namn:____________________________________________Klass:____________  
 
 
Undertecknad vårdnadshavare har gått igenom Ordningsregler för Degebergaskolan gällande 
vårterminen 2023 med sitt barn.  
 
 
Namn:____________________________________________________________  
 
 
Namn:____________________________________________________________  
 
 

Datum: _____________________________ 


