ORDNINGSREGLER PÅ LJUNGFÄLLESKOLAN:
SKOLANS OMRÅDE
 Det är inte tillåtet att lämna skolans område under skol- och fritidstid utan lov av
ansvarig vuxen
Åtgärder
 Vid upprepad vistelse utanför skolgården kontaktas hemmet.

SKADEGÖRELSE / KLOTTER / NEDSKRÄPNING
 Vi hjälps åt att hålla vår skola fin!
 Vi tar ansvar för våra handlingar, vi hjälper till att städa och göra rent.

FÖRSENAD ANKOMST
 Vi kommer i tid till skolan och vi går in i tid efter rast.
Åtgärder
 Vid upprepad sen ankomst arbetas förlorad tid in och hemmet meddelas.

SPRÅKBRUK
 Vi använder ett vårdat språk och uppträder trevligt mot varandra.
Åtgärder
 Hemmet kontaktas om ovårdat språk används ofta.

MATSALEN
 Vi äter snyggt och uppför oss på ett trevligt sätt.
 Vi hjälps åt att skapa matro.
 Vi går lugnt och stilla.
 Vi har bestämda platser.
 Vi gör fint efter oss.
Åtgärder
 Vuxen säger till.
 Eleven byter plats.
 Vårdnadshavare kontaktas.
 Eleven äter på annan tid.
 Familjen har samtal med rektor.

OMKLÄDNINGSRUMMEN I IDROTTEN
 Vi hjälps åt att hålla ljudnivån nere!
 Alla duschar efter idrottslektionen! När du har duschat och bytt
om – Ställ upp utanför omklädningsrummen (åk 1-2) / Gå ut på rast (åk 3-6)!
 Var och en tar ansvar för sina kläder och värdesaker!
Alla har möjlighet att ta med sig sina tillhörigheter in i gymnastiksalen.

SKOLANS TAK
 Det är förbjudet att vistas på skolans tak. Det är en självklar olycksrisk.
Åtgärder
 Hemmet kontaktas.

KEPSAR
 Vi tar av oss mössor, kepsar och huvor när vi är inomhus. Detta gäller
både under skol- och fritidstid.

GODIS



Godis är förbjudet på skolområdet under skol- och fritidstid.
Godis är endast tillåtet vid speciella evenemang som anordnats av personal.

Åtgärder
 Godiset beslagtas av personal och återfås efter skol- och fritidstid.

MOBILTELEFONER
 Mobiltelefoner hålls avstängda i skolans lokaler.
 Det är förbjudet att fotografera/filma elever och personal utan personals tillåtelse.
 Mobiltelefon i skolan är vårdnadshavares ansvar.
Åtgärder
 Om elev har svårt att följa regeln kommer vi att frånta eleven mobilen och förvara den
till skoldagens slut.
 Vid upprepat missbruk kontaktas vårdnadshavare.

CYKLING
 Alla har hjälm, enlig gällande lag, vid cykling under skoltid t ex utflykter m.m.
 Cyklar (även sparkcyklar) står parkerade i cykelstället under skoltid.
 All cykling och skateboard-åkning på skolgården är förbjuden.
SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR ATT VARA TYDLIGA MOT ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE:
När en situation inte är acceptabel tar vi kontakt enligt följande:




Personal/Rektor  Elev
Personal  Hemmet
Rektor  Hemmet  Elevvårdskonferens

Ljungfälleskolans
Värdegrund
Jag kan, jag vill, jag vågar!
Kan genom grundläggande kunskaper och
färdigheter.
Vill genom intresse, arbetsglädje och
ansvar.
Vågar genom självkänsla och trygghet.

Respekt
På Ljungfälleskolan RESPEKTERAR vi varandra. Vi är mot andra som vi
vill att andra ska vara mot oss.
Vänskap/Kärlek
Här lär vi oss att man får en VÄN genom att själv vara en.
Trygghet/Självkänsla
Vi skapar TRYGGHET genom att vara VÄNNER.
Vi uppmuntrar varandra och säger snälla saker.
Ansvar
Här tar vi ANSVAR för varandra, vår skola och alla saker som finns här.
Arbetsglädje/Lust att lära
Ditt goda humör bidrar till allas GLÄDJE. Glädje väcker LUST ATT LÄRA.

Kunskap
Var nyfiken och du får KUNSKAP.
Här lär vi oss så mycket som möjligt och ger varandra arbetsro.
Samarbete
Vi lär oss SAMARBETE och lämnar ingen utanför.

En sammanställning av arbete med elever, föräldrar (genom enkät och föräldrasamråd) och personal läsåret 2003/2004
.Reviderad 20120906.

AVTAL
Denna blankett skrivs under och skickas tillbaka till skolan när du/ni tillsammans med
ditt/dina barn har läst och diskuterat det som skickats hem angående:
 Likabehandlingsplanen
 Värdegrund
 Ordningsregler.
För en god arbetsmiljö med trygghet och för allas trivsel på skolan kommer jag/vi att
samarbeta med skolan för att främja likabehandling så att barnen får en utvecklande
och positiv tid i skolan.

Jag accepterar och stödjer Ljungfälleskolans Likabehandlingsplan
och skolans värdegrund och ordningsregler.
Datum:

______________________________

Elev:

______________________________

Klass:

______________________________

Jag/ Vi accepterar och stödjer skolans Likabehandlingsplan och
skolans värdegrund och ordningsregler.
Datum:

______________________________

Vårdnadshavare: ______________________________
Vårdnadshavare: ______________________________

