ORDNINGSREGLER – Elever
Övergripande regler
-

-

Vi visar respekt för alla på vår skola
Vi har noll tolerans mot kränkande ord och handlingar

I klassrummet/fritidshemmet
-

Jag kan gå in i ett bemannat klassrum från 07:45
Jag kommer i tid till lektionerna
Jag lyssnar på läraren och andra som har ordet
Jag bidrar till arbetsro
Jag lämnar in min mobil vid skolstart och på eftermiddagen på fritidshemmet

Rasterna/utevistelsen
-

Jag är ute på rasterna
Jag håller mig inom skolans gränser när jag är på skolan och eller fritidshem
Jag ställer cykeln i cykelstället under verksamhetsdagen
Pinnar, som jag använder utomhus är material som jag bygger med
SÄKERHET! Jag vistas inte i brandtrappan, vid bommen och lastkajen
Jag använder hjälm i is- och snökanor
Jag åker stjärtlapp eller madrass i backen
Nolltolerans mot snöbollskastning

Matsalen
-

Jag tvättar händerna innan jag ska äta
Jag går in i matsalen när min matvärd gett klartecken
Jag tar av mig ytterkläder innan jag går in i matsalen
Jag tar det lugnt i matsalen och tänker på att prata i vanlig samtalston
Jag följer anvisningarna på skyltarna i matsalen
Jag äter i minst 10 minuter och min matvärd säger till när jag får gå
Jag äter färdigt maten och tar inte med ex mackor och annat ut

Omklädningsrum/idrott
-

Jag har idrottskläder med mig
Jag respekterar och tillåter allas olikheter
Jag byter om i tid
Jag duschar efter idrottslektionerna

Vår gemensamma miljö
-

Jag går inomhus och pratar i samtalston
Jag är rädd om skolans saker och städar efter mig
Jag tar ansvar för mina egna saker, hänger mina kläder på kroken och ställer upp mina skor
på hyllan
Jag använder bollar och andra leksaker utomhus
Jag tar inte med godis eller söta drycker till skolan

Toalettbesök
-

Jag säger till när jag måste gå på toaletten
Jag tvättar händerna med tvål och vatten efter toalettbesök
Jag lämnar toan ren och snygg
Jag kastar pappershanddukar i papperskorgen
Jag låter den som är på toaletten vara i fred

Sen ankomst och ogiltig frånvaro
-

Sen ankomst/ogiltig frånvaro registreras för varje lektion i Skola24 och följs upp efter
frånvarotrappan
Om jag inte är på plats kontaktas vårdnadshavaren

Dessa ordningsregler är framtagna i samarbete mellan elever,
föräldrar och personal på Storängsskolan.

