Centralskolans regler 19-20
För trygghet, ansvar och respekt

• Vi är schyssta och gör vårt bästa som kamrater och i skolarbetet.
Med det visar vi att vi är goda kamrater som lyssnar på varandra och
accepterar varandras olikheter.
• Vi använder ett vårdat språk mot kamrater och all skolans personal i
verkliga livet och på nätet. ”Schysst språk-inget bråk”
• Vi använder lektionstid till undervisning. Vi ger varandra arbetsro i
klassrum, korridorer och andra utrymmen.
• Vi har ”mobilfria zoner” i klassrummen. Mobiler lämnas i skåp eller i
avsedd förvaring i klassrummen.
• Vi kommer i tid till lektionerna och har med det material som behövs.
• Vi är aktsamma om skolans, egna och andras tillhörigheter. Därför
skräpar vi inte ner, klottrar eller förstör.
• Vi är aktsamma om våra skåp och återlämnar det i skick som vi fick det.
Skåpet är avsett för skolmateriel.
• För allas vår säkerhet åker vi inte cykel, moped eller andra fordon på
skolgården. Av samma anledning kastar vi inte snöboll.
• Vi tar av ytterkläder i klassrum och i matsalen.
• Vi har en tobaksfri skoltid och skola. Rökning och snusning får inte ske
under skoltid. Tobaksförbud råder även övrig tid inom skolområdet och
gäller alla på skolan; elever, personal, vårdnadshavare och besökare.
Tobak skadar din hälsa allvarligt och är därför något skolan helt tar
avstånd ifrån.
• Som ett led i skolans hälsofrämjande arbete dricker vi inte
energidrycker/läsk i skolans lokaler.

Påföljder om du inte fö ljer skolans regler

• Du som elev (vårdnadshavare) är ersättningsskyldig om du avsiktligt eller
genom oaktsamhet klottrar eller förstör skolans egendom.
• Omhändertagande av föremål kan ske om de stör skolverksamheten (tex
mobiltelefon) eller utgör fara för säkerheten på skolan.
• När det gäller beteende som stör trygghet och arbetsro, se
Åtgärdstrappan nedan.

Åtgärdstrappa
1. Samtal/tillsägelse
a. Läraren samtalar med eleven.
b. Läraren/mentor kontaktar vårdnadshavare.
c. Mentor kallar elev och vårdnadshavare till ett möte.
d. Rektor samtalar med eleven. Samtal kan även ske med
vårdnadshavare.
e. Rektor kallar elev och vårdnadshavare till ett möte.
2. Beteendet kvarstår: Skriftlig varning.
3. Tillfällig omplacering på skolan.
4. Bestående omplacering på skolan.
5. Tillfällig omplacering annan skolenhet.
6. Bestående omplacering på annan skolenhet.
7. Avstängning – kan även ske tidigare i åtgärdstrappan.

Utvisning
Vid akut situation kan utvisning ske utan att punkt b – e genomförts.
När elev bryter mot tobakspolicyn
Ska skolpersonal:
• Informera om skolans regler om att tobaksförbud under skoltid råder
• Uppmana eleven att släcka cigaretten/spotta ut snuset.
• Informera vårdnadshavare
När en elev bryter mot policyn vid flertalet tillfällen kallas vårdnadshavare och
elev till skolan för samtal med erbjudande om stöd.
Övrigt - Skolan ansvarar inte för ägodelar som stjäls eller försvinner. Undvik att
ta med värdefulla ägodelar och stora summor pengar till skolan.

Centralskolans regler och påföljder om du inte följer skolans regler
läsåret 2019-20

Undertecknad elev och vårdnadshavare är införstådda med skolans regler.
Elev:
Underskrift:
Vårdnadshavare:
Underskrift:
Klass:
Datum:
Bladet återlämnas till mentor snarast!

