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På vår skola:





använder vi ett vårdat språk
skadar vi inte någon fysiskt eller psykiskt
uppträder vi artigt och respekterar varandra
kommer vi i tid till skolan och går in i tid
efter rast
 bidrar vi alla till god arbetsro
 för att undvika allergiska reaktioner
använder vi inte parfym eller starka dofter.
Nötter får inte heller inte tas med till skolan.

I matsalen





Vi uppför oss på ett trevligt sätt
Vi går lugnt och stilla
Vi har ett bra bordskick
Vi lämnar vår plats ren och fin

I idrotten





Vi uppför oss trevligt i omklädningsrum och idrottssal
Alla byter om till idrottslektion
Vi tar ansvar för våra kläder och värdesaker
Alla duschar efter lektionen

Skolans område
 Vi hjälps åt att hålla vår skola och skolgård fin och är aktsamma om skolans
egendom. Vi bryter inte kvistar och grenar.
 På rasterna är vi utomhus
 Det är inte tillåtet att lämna skolans område under
skol- och fritidstid
 Det är förbjudet att gå upp på skolans tak
 Vi bollar inte mot skolans väggar utan använder
bollplanken
 Vi hjälper till att städa och plocka in efter oss

Cykling m.m.





Alla som cyklar har hjälm (enligt gällande lag)
Cyklarna ställs på anvisad plats
Cykling på skolgården är förbjuden under skol- och fritidstid
Man får endast vara på cykelparkeringen när man parkerar eller
hämtar sin cykel
 Hjälm ska användas vid airboard-, sparkcykel-, inlines- och skateboardåkning

Godis
 Det är förbjudet att ta med eller äta godis och tuggummi under
skol- och fritidstid (utom vid speciella tillfällen som anordnats av
personal)

Mobiltelefoner
 Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning hålls avstängda under
lektioner och fritidstid
Åtgärder
Använd mobil eller annan utrustning beslagtas och lämnas tillbaka
vid lektionens slut.

Snöregler
 All snöbollskastning och mulning är förbjuden på skolans område
 Vid åkning på kullarna måste alla ha hjälm

Vi har tagit del av ovanstående ordningsregler, förstått innebörden och diskuterat detta tillsammans.
Furutåskolan läsåret 2017-18
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Elevens underskrift
klass Målsmans underskrift

Generell åtgärdstrappa om ordningsreglerna inte följs:







En vuxen talar med eleven
Hemmet informeras
Rektor informeras
Samtal rektor – elev
Samtal rektor – vårdnadshavare och elev
Samrådskonferens med vårdnadshavare

