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Ordningsregler för Spängerskolan

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.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt
motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen; 1 kap, 5§)

Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och
undervisningen av studiero. Med studiero avses att det finns goda förutsättningar för eleverna att
koncentrera sig på undervisningen. (Skollagen; 5 kap, 3§)

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. Ordningsreglerna och hur de följs ska regelbundet
följas upp. Orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras. Ordningsreglerna ska
utarbetas, följas upp och, vid behov, omarbetas under medverkan av eleverna. (Skollagen; 5 kap,
5§)

Enligt Skollagen och svensk lagstiftning gäller följande:
● 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 expeditionen
eller annat anvisat besöksrum.

● Anslag som berör verksamhet utanför skolan får endast sättas upp på skolans anslagstavlor
efter tillstånd av rektor. För uppsättande av bokbord, utställningar eller utdelning av flygblad
måste tillstånd ges av rektor.

● Anslag som rör skolans verksamhet måste ha en tydlig avsändare annars plockas de ned.
● All rökning inom skolans område är förbjuden. Lärare har rätt att förbjuda all annan form av

tobak. Användning meddelas direkt till vårdnadshavare.
● Knivar och/eller andra vapen är förbjudet att ha med sig. Direkt omhändertagande sker. Vid

akut situation tillkallas polis.
● Skolan accepterar inte kläder, musik, gester eller symboler som kan uppfattas som

kränkande eller innehåller antidemokratiska värderingar.
● Ovårdat eller kränkande språkbruk är inte tillåtet.
● Eleverna i åk 7-9 har tillgång till elevskåp. Elevskåpen är skolans egendom. I skåpen

förvarar man skolmaterial och värdesaker.  Skolledningen får öppna och visitera skåpen för
att kontrollera att de används på det sätt som är avsikten utan att det anses vara en
husrannsakan. Skåpet ska då öppnas i elevens närvaro.
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Skolan har även skyldighet att efter samråd med polisen polisanmäla tydliga lagbrott.

Lokala ordningsregler
Enligt Skollagen (5 kap 5§) framgår att skolan ska ha gemensamma ordningsregler. Studiemiljön i
klassrummet och skolmiljön i övrigt har avgörande betydelse för elevernas möjlighet att ta till sig
undervisningen. Den 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 såväl elevernas som personalens psykosociala hälsa. Skolan ska vara en trygg och
trivsam miljö för alla.

Beslutade ordningsregler vid vår skola kan i arbetslag och enskilda klasser kompletteras med
trivselregler som bestäms av lärare och elever i samverkan.

På Spängerskolan råder nolltolerans när det gäller personliga kränkningar och överträdelser mot
skolans demokratiska värdegrund.

Allmänt
För att skapa trivsel och trygghet på vår skola ska vi

● visa respekt och hänsyn mot varandra och hjälpas åt att skapa trygghet och trivsel på skolan.
● ha ett trevligt sätt mot varandra, använda en vänlig samtalston och ha ett vårdat språk
● ansvara för våra handlingar och följer skolans ordningsregler och trivselregler
● bidra till allas studiero och inte uppträda störande
● värna om skolmiljön och hålla rent från skräp
● vara rädda om böcker och annat undervisningsmaterial
● vara rädda om skolans möbler, datorer samt övrig inredning och föremål.
● utöva bollspel på anvisad plats.
● veta var vi får kasta snöbollar.
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På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter:

Rättigheter Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla. Jag ska respektera alla.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte
utsättas för kränkningar.

Jag har ett gott uppförande och ett vårdat
språk, visar respekt och utsätter därmed
ingen för kränkningar.

Jag har rätt till god undervisning och
garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt
arbetsmaterial och använder tiden till
lärande.

Jag har rätt till en bra och trivsam
arbetsmiljö.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter
mig och använder inte ytterkläder i
undervisningslokaler och skolmatsalen.
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Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i
skolan för att göra ett bra arbete.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och
följer givna instruktioner från lärare och
annan personal.

Jag har rätt till lunch varje dag. Serverad mat äter jag endast i skolmatsalen
på bestämda platser. Jag lämnar min plats
ren och städad efter mig

4-6: Jag har rätt till en mobiltelefonfri
skoldag.

7-9: Jag har rätt till en mobiltelefonfri
lärmiljö.Jag tar med mig min
mobiltelefon och annan elektronisk
utrustning på eget ansvar till skolan.

4-6:Mobiltelefoner tas inte med till skolan
om inte annan överenskommelse finns
mellan skola och hemmet.

7-9:All elektronisk utrustning skall vara
avstängd under lektionstid om inte annan
överenskommelse finns mellan skolan och
hemmet. Om jag har mobiltelefon med mig
lämnar jag den i skåpet eller på annan
anvisad plats under lektionstid. Jag lämnar
elektronisk utrustning till läraren om
läraren bestämmer så.

Jag har tillgång till en studieplats. När jag
går på högstadiet har jag tillgång till ett
låsbart skåp.

Jag ansvarar för min studieplats, mina
värdesaker och mitt skåp.

Jag respekterar skolans och andras saker.
Om jag förstör eller skadar andras saker
blir jag/mina vårdnadshavare
ersättningsskyldiga.

Jag har rätt till en drogfri miljö. Jag får inte använda tobak eller andra
droger under skoltid.

Om Du som elev bryter mot ordningsreglerna.

Spängerskolan använder sig av Skollagens (5 kap 7-15§§) konsekvenser om Du bryter mot skolans
ordningsregler.
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Lina Hillethan, rektor F-6 och Gun Lindwall, rektor 7-9

Lämna denna sida efter underskrift till klasslärare/mentor

Vi har tagit del av Spängerskolans ordningsregler för läsåret 2021/2022

Datum:..............

Elevens namn:..................................................................................... klass:................

………………………………………………………………………………….

underskrift elev

………………………………………………………………………………...

underskrift vårdnadshavare 1

………………………………………………………………………………...

underskrift vårdnadshavare 2
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