
Ordningsregler för Huaröds skola 2018/2019 

Allmänt . 

 Vi är snälla mot varandra 

 Vi skrattar tillsammans inte åt någon 

 Vi respekterar och accepterar varandras olikheter 

 Vi bråkar/slåss inte med varandra 

 Vi säger bara snälla saker till varandra 

 Hålla oss till sanningen 

 Vi respekterar tillsägelser från både vuxna och barn 

 Vi tar aldrig med nötter till skolan eftersom vi vet att det finns allergiska 

och vuxna 

 På vår skola har vi noll tolerans mot fula ord och svordomar 

 

I klassrummet 

 Komma tid till lektionerna 

 Tar ansvar genom att vårda skolans material 

 Ger alla rätt till arbetsro 

 Vi räcker upp handen när vi vill ha ordet 

 Mobiltelefoner får inte användas under skoltiden 

 Klassen har egna regler som gäller för just den klassen. Reglerna finns 

uppsatta på väggen i klassrummet 

 Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i klassrum, korridor och i gemen-

samma utrymmen 

 Vi hänger våra ytterkläder i kapprummet 

 Vi deltar vid alla lektioner, även idrottslektioner och simlektioner. 



Toalettbesök 

 Visar respekterar när någon går på toaletten, knackar inte eller rycker i 

handtaget när någon är där.  

 Tvättar alltid händerna efter varje besök 

 Vi kastar pappershanddukarna i papperskorgen. 

 Alla sitter ner vid toalettbesök. 

 

På rasten 

 Under rasterna är du utomhus om inte läraren angivit något annat. 

 Vi lämnar inte skolans område under skol- och fritidshemstid 

 Vi låter alla vara med, men tvingar ingen. 

 Spelar boll på angiven plats. 

 

Matsalen 

 Vi tvättar händerna innan vi äter. 

 Vi står i kö i lugn och ro och väntar på sin tur. 

 Torkar av borden  

 Vi tar lagom med mat för att slippa kasta mat.  

 Vi tänker på att det blir en fin stund i matsalen tillsammans med kamra-

terna vid bordet. 

 

Ogiltig frånvaro 

 Om en elev inte kommer till skolan och vårdnadshavaren inte har anmält 

frånvaro på Edwise ska klassläraren eller annan personal snarast ta kon-

takt med vårdnadshavarna. 


