
 
 

         Ordningsregler 

Önnestad skola F - 9 

På vår skola visar vi varandra hänsyn och respekt under hela arbetsdagen. 
 

Som elev ska du: 
 

 Komma i tid till lektioner och ha med dig det material som behövs. 

 

 

 Respektera allas rätt till arbetsro på lektionerna och ta 

ansvar för ditt eget lärande. 

 Uppträda lugnt i korridoren och inte störa andra elever. 

 

 I åk F-3 inte använda mobiltelefon under skoldagen eller 

på fritidshemmet. I åk 4-6 ska mobiltelefonen vara 

avstängd/ljudlös och lämnas in till ansvarig mentor under 

hela skoldagen. I åk 7-9 ska mobiltelefonen vara 

avstängd/ljudlös och lämnas in till undervisande lärare 

under lektionstid. 

 

 Vara rädd om vår arbetsmiljö och inte klottra, skräpa ned 

eller förstöra. 

 

 Hänga av ytterkläder utanför lektionssal och matsal. 

 
 

 Hänga av huvudbonader (t ex keps, mössa, hatt) utanför 

matsal och hemkunskapssal. 

 
 

 Det är inte tillåtet att kasta snöboll på skolans område 

under verksamhetstid (skola och fritidshem), 06:30-

18:00. 

 
 

 Respektera reglerna för kickboard (elever i årskurs 2 och 

uppåt får åka kickboard och skateboard på anvisad plats 

om de använder hjälm).  

 

 Använda ett trevligt språk och visa respekt. 

 Använda IT-verktyg (Chromebook) utifrån lärares 

instruktioner. 

 
 



 
 

 Inte äta godis eller dricka läsk/energidryck på 

skolområdet. I samband med trivselarrangemang som 

elever och personal gemensamt kommit överens om kan 

detta tillåtas vid enstaka tillfällen. Observera att det inte 

är tillåtet att ta med nötter in i skolan då det finns elever 

med nötallergier. 

         

Om du bryter mot ordningsreglerna gäller följande konsekvenser: 
 

 Tillrättavisning av personal. 

 

 Om du fortsätter trots tillsägelse kontaktar personal 

vårdnadshavare. 

 

 Uppträder du störande under lektionstid kan du bli utvisad ur 

klassrummet. Personal dokumenterar och kontaktar 

vårdnadshavare. 

 

 Om du kommer försent vid fler än 3 tillfällen eller uppträder så 

att du stör dina kamrater på lektionstid kommer det bli aktuellt 

med kvarsittning/försittning i samband med skoldagen för att 

ta igen undervisning du missat.  

 

 Fortsätter du att bryta mot ordningsreglerna kommer 

mentor/lärare/rektor kalla vårdnadshavare och dig till skolan 

för samtal och en eventuell utredning. 

 

 Fortsätter du att bryta mot ordningsreglerna eller gör en grövre 

förseelse kommer du ges en skriftlig varning. 

 

 Blir det fortsatt ingen förändring kan du bli omplacerad i en 

annan klass eller annan grupp. 

 

 Om detta inte hjälper kan du bli tillfälligt omplacerad på en 

annan skola. 

 

 Om vidtagna åtgärder inte leder till förändring kan du bli 

avstängd från skolan. (Ur skollagen; 5 kap, 6§-16§) 

 

 Rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som 

är störande för utbildningen eller som kan utgöra fara för säkerheten. 
(Skollagen; 5 kap, 22§) 

 

 Skolan har skyldighet att, efter samråd med polisen, anmäla 

tydliga lagbrott. 

 

 

 



 
 

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 för att våra ordningsregler följs. 

 De vuxna lyssnar, tar dig på allvar och föregår som goda exempel. 

 De vuxna hjälper dig att bli mer självständig i ditt lärande ju äldre du 

blir. 

 
Dessa förväntningar har skolan på dig som elev: 

 Du visar respekt och hänsyn för allt och alla. 

 Du följer skolans ordningsregler. 

 Du använder ett vårdat språk. 

 Du ansvarar för dina handlingar och står för det du gör. 

 Du sköter dina arbetsuppgifter och dina läxor. 

 Du tar ansvar för ditt eget lärande och arbetar för att nå målen. 

 Du uppträder lugnt i skolans lokaler och plockar undan efter dig. 

 
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. 

 Inför ditt barn visar en positiv attityd till skola och personal.  

 Ditt barn kommer i tid till skolan, har ätit frukost och är utvilad.  

 Du uppmuntrar ditt barn i skolarbetet.   

 Du tar aktivt del av information som skickas hem på digitala 

informationskanaler så väl som i pappersform.  

 Du har en öppen och kontinuerlig dialog med skolan.  

 Du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal.  

 Du sjukanmäler ditt barn.  

 Vid begärd ledighet är det du som ansvarar för att ditt barn tar igen 

missad undervisning. 

 

 

 Dessa förväntningar kan du som vårdnadshavare ha på skolan: 
 Alla elever och vuxna visar respekt för varandra. 

 Varje elev ska känna att han/hon duger och kan. 

 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. 

 Vi har tydliga ordningsregler och 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. 

 

Följande gäller övergripande inom svensk skola 
 

 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§) 

 

 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, detta sker på expedition eller annat anvisat 

besöksrum. 

 

 De elever som tilldelas elevskåp skall av klassföreståndaren 

informeras om att dessa utrymmen endast är avsedda för 

förvaring av skolmaterial. Vid misstanke om brottslig 

förvaring eller annan olämplig förvaring har rektor rätt att 

besluta om att öppna skåp och visitera dessa. 

 

 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. 

 

 Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för 

barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för 

barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande 

områden utomhus vid förskolor och fritidshem 

(Tobakslagen §2). 

 

 Skolan accepterar inte fotografering, filmning eller 

ljudupptagning som innebär eller uppfattas som en 

kränkning. 

 - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Undertecknad elev har gått igenom ordningsregler och förväntningar med sin mentor 

och förstått innehållet: 
 

Namn:____________________________________________Klass:____________ 

 

 
Undertecknade vårdnadshavare har gått igenom ordningsreglerna med sitt barn. 

 
Namn:____________________________________________Datum:____________ 

 
Namn:____________________________________________Datum:____________ 


