ORDNINGSREGLER FÖR KYRKEBYSKOLAN
LÄSÅRET 2019-2020
För trygghet, ansvar och respekt
 Vi har ett trevligt uppförande och talar ett vårdat språk mot alla på skolan i verkliga
livet och på nätet. ”Schysst språk – inget bråk”
 Vi visar hänsyn och respekt för varandra. Vi använder lektionstid till undervisning. Vi
ger varandra arbetsro i klassrum, korridorer och andra utrymmen.
 Vi är aktsamma om både skolans och andras tillhörigheter. Därför skräpar vi inte ner,
klottrar eller förstör.
 Värdesaker lämnar vi hemma. Skolan ansvarar inte för värdesaker som går sönder
eller försvinner.
 Vårdnadshavare ansöker om ledighet i god tid och ansvarar för att ta reda på vad
eleven missar i skolarbetet och behöver ta igen.
 Skolan lånar ut elevskåp till eleverna. Skolpersonal har rätt att öppna elevskåp.
 För allas vår säkerhet kastar vi inte snöboll.
 Vi tar av ytterkläder i klassrum och i matsalen.
 Vi har med oss Chromebooken laddad och i sitt fodral varje dag. Fler regler finns
kring Chromebook och dessa delas ut till samtliga elever och vårdnadshavare vid
läsårsstarten. Det är den undervisande läraren som bestämmer när chromebooken
ska användas.

Regler på Kyrkebyskolan med hänvisning till svensk lag:
(enl. skollag, diskrimineringslag, tobakslag)
Det är förbjudet att utsätta andra för kränkningar och trakasserier.
Det är förbjudet att bära, eller ha med sig symboler som är rasistiska, sexistiska eller har koppling till
kriminella handlingar.
Det är förbjudet att ta med saker som kan vara farliga eller skadliga.
Det är förbjudet att röka eller snusa under skoltid. Detta gäller även utanför skolans område. Tobaksförbud
råder även övrig tid inom skolområdet och gäller alla på skolan; elever, personal, vårdnadshavare och
besökare.

Mellanstadiet åk 4-6
 Mobilfritt under skoltid. Mobil lämnas i skåp eller i avsedd förvaring i klassrummen.
 Vi kommer i tid till lektionerna.
 Eleverna vistas utomhus på rasterna, om inte lärare har sagt något annat.
 Man får inte skojbråka med varandra, eftersom det då lätt kan bli missförstånd.
 Tuggummi och godis är inte tillåtet om inte annat är bestämt av lärare.
 Du ska följa reglerna som du och dina kamrater har bestämt och vad som står i ” Vad
kan man göra på rasten/regler”.

Påföljder om du inte följer skolans ordningsregler
 Vuxna på skolan följer upp situationen.
 Vårdnadshavare kontaktas om det blir upprepade situationer. Disciplinära åtgärder
kan tillämpas.
 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.

Härmed intygas att elev och vårdnadshavare har läst igenom och
diskuterat Kyrkebyskolans ordningsregler 2019-2020.

Underskrift elev

Underskrift vårdnadshavare

Den påskrivna lappen lämnas snarast till mentor.

Namnförtydligande och klass för elev

Namnförtydligande vårdnadshavare

