Läsåret 2016/17

Ordningsregler
Alla måste ta ansvar för varandra och för vår miljö. Därför finns som på
alla arbetsplatser vissa enkla regler som alla måste respektera. Du vet i
de flesta fall vad du bör göra eller inte får göra. Det har du lärt dig
hemma eller i skolan sedan tidigare. Vi har bestämt några regler som vi
vill förtydliga. I övrigt gäller samma lagar och regler som i övriga
samhället och i hemmet.


Mobiltelefoner får inte tas med till lektionerna.



Föremål som stör undervisningen och som är en fara för
säkerheten i skolverksamheten omhändertas.



Elevdatorer och iPads skall användas till undervisning och får
inte tas med in i matsalen.



Ytterplagg får inte bäras i klassrummen, biblioteket eller
matsalen.



Det ska råda lugn utanför klassrummen så att inte
undervisningen störs



Biblioteket skall vara en lugn plats med möjlighet till tyst
läsning, studier eller avkoppling.



Alla ska komma i tid till lektionerna



Elever har inte rätt att under skoltid besöka andra skolor.



Snöbollskastning är förbjuden



Rökning och snusning är förbjudet på skolområdet



Jordnötter får ej tas med till skolan på grund av att elever kan
få allergiska reaktioner



Starka parfymer och spraydeodoranter bör undvikas



Det är förbjudet att köra moped på skolgården

Skolledning och personal på Norregårdskolan

SKOLLAGEN
Ur Skollagen 5 kap angående Trygghet och studiero :
Ordningsregler
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar
om ordningsregler.
Disciplinära och andra särskilda åtgärder
6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder
som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för
att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
Omhändertagande av föremål
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som
används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra
en fara för säkerheten i denna.
23§ Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till
eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid
upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om
det av hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte
återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens
vårdnadshavare har informerats om omhändertaganden. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter
verkställande av omhändertagandet.

Åtgärdsstege
När det uppstår situationer då eleverna bryter mot ordningsregler är det
viktigt att personalen agerar. Om elever vid upprepade tillfällen bryter
mot ordningsreglerna informeras vårdnadshavarna.
Följande arbetsgång gäller på Norregårdskolan vid olika händelser.
Mobiltelefoner och mp3-spelare
1. Läraren beslagtar föremålet under resten av lektionen. Föremålet återlämnas till eleven senast vid skoldagens slut. Vårdnadshavare informeras
om omhändertagandet. Om eleven vid upprepade tillfällen använder
föremål som stör undervisningen lämnas föremålet till rektor, som kan
omhänderta föremålet i högst fyra dagar.
iPads
1.Appar som används till annat än skolarbete, som spelappar samt sociala
medier, blockeras vid första tillfället en månad.
2. Om det upprepas blockas elevens iPad resten av terminen.
Ytterkläder
1. Elev har ytterkläder på sig i matsalen eller klassrum.
Be eleven ta av sig ytterkläderna och hänga dem i skåpet.
Säg till en till två gånger.
2. Om eleven inte tar av sig ytterkläderna kontakta skolledningen.
3. Vid upprepade tillfällen kontaktar mentorn vårdnadshavaren.
Slagsmål på skolan
1. Avstyr slagsmålet. Dela på de inblandade och sätt dem på skilda
platser. Prata med de inblandade en och en för att få veta orsak och vad
som hände.
2. Sammanför de inblandade om du bedömer att det är läge för det.
3. Om allt känns lugnt får eleverna återgå till verksamheten och be dem
berätta hemma.
Informera mentor som skyndsamt tar kontakt med hemmet .
4. Om eleverna är irriterade på varandra trots att du haft samtal.
Informera hemmet och säg till eleven att gå hem resten av dagen.
5. Om slagsmålet betraktas som misshandel polisanmäls händelsen om vi
är överens med den utsattes vårdnadshavare.

6. Om personal på skolan bedömer att eleven ofta hamnar i konflikter
görs en anmälan till nämnden för Arbete och välfärd för att eleven skall få
hjälp att hantera sitt humör.
Stöld på skolan!
1. Om stöld har skett på skolan polisanmäler vi eller hemmet vad som är
stulet. Om det finns misstänkta personer så anmäler vi det också. Om
familjen anmäler stölden be dem maila anmälningsnumret så kan vi
komplettera med misstänkta personer om vi får veta något senare.
2. Om vi har misstankar mot någon person skall vi höra med den
personen om stölden.
Hot muntligt, via Internet eller mobil
1. Prata med berörd person och säg åt han eller hon att sluta med detta.
Allvarliga hot eller upprepade hot anmäls till Arbete och Välfärd eller
Polisen.
Vid upprepade tillfällen jobba enligt likabehandlingsplanen.
Skadegörelse och klotter
1. Om skadegörelse har gjorts skall personal prata med dem som är
misstänkta. Skolledningen informeras.
Om det går att städa eller enkelt fixa till skall det göras i samråd med
vaktmästaren.
2. Om en elev uppenbarligen eller avsiktligt har förstört något medvetet
så är elevens vårdnadshavare ansvarig för att ersätta detta.
3. Skadegörelse polisanmäls när skolledningen bedömer att det finns skäl
för det.
Rökning
1. Elever som röker på skolområdet informeras återigen om att det är
förbjudet.
2. Mentor informeras om att eleven röker som i sin tur informerar
vårdnadshavaren.
Besök av elever från andra skolor
1. Elever från andra skolor avvisas vänligt men bestämt.
2. Om besökande elever trots ett par tillsägelser inte lämnar skolan skall
deras skola informeras. Be skolan att komma och hämta sina elever.
3. Vid incidenter kontaktas vårdnadshavare till skolans elever skyndsamt.
4. Om läget känns hotfullt kontakta polisen.
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