Ordningsregler på Norgårdenskolan F-9
På Norgården har vi arbetat fram regler genom diskussioner och förslag i elevgruppen, på
föräldrarådet och i personalgruppen samt diskuterat i samråd med elevhälsan. Vi har enats om att vi
alla gemensamt ska sträva mot att alla ska trivas och känna sig trygga på skolan samt att man ska
veta vart man vänder sig om problem uppstår.

Vi ska alla följa skolans ordningsregler genom att:
Visa varandra respekt.





Ha en trevlig attityd när vi samtalar och möter varandra.
Låta alla få vara med och se till att ingen blir utanför.
Använda ett vårdat språk utan svordomar, könsord eller andra kränkande uttalanden.
Använda sociala medier på ett respektfullt sätt.

Skapa studiero för oss själva och varandra.








Passa tider. Göra det möjligt att sätta igång lektionen direkt.
Lämna ytterkläder utanför klassrummet/hänga på stolsryggen om inget kapprum finns.
Huvudbonad kan tillåtas om det inte stör uppmärksamheten, undervisande lärare avgör när
det är störande. Dock får inga ytterkläder eller huvudbonad användas i matsalen.
Ha med rätt material till lektionerna: böcker, penna, sudd, idrottskläder m.m.
Sitta på den plats som läraren anvisat. Lärare väljer alltid grupp och platser.
Mobilen F-6: ej tillåten på skoltid eller på fritids.
7-9 : ska vara avstängd på lektionstid. Funktioner som musikspelare, kalkylator och
annat hjälpmedel kan tillåtas om undervisande lärare så tillåter. Dock kommer mobilen att
beslagtas om annan funktion används än den tillåtna, eller om mobilen stör på annat vis.
F-6: Inte tillåtet ha med godis till skolan. 7-9: Inte äta godis på lektionstid.

Vara rädd om våra saker och lokaler.






Skriva/rita/kladda inte på möbler, väggar eller annat.
Var aktsam om varandras kläder och saker.
Placera cyklar och mopeder på anvisad plats.
Använd bollar enbart på anvisad plats.
Anslag/affischer behöver godkännanas av rektor.

Vara rädd om andra och oss själva.





Rökning, alkohol eller användning av droger är inte tillåtet på skolans område. Speciell
åtgärdsplan finns om detta bryts. Energidryck är inte tillåtet.
Farliga föremål stannar hemma.
Vi varken bråkar, slåss, eller är hotfulla mot varandra. Vi kastar inte heller snöboll.
Följa skolans allergiregler. Exempelvis inte ha med nötter till skolan eller spreja parfym.

Stanna på vår skola under skoltid.



För att lämna skolans område behövs tillstånd från vårdnadshavare och godkännande av
skolan.
Andra än skolans elever och personal måste ha rektors godkännande för att besöka skolan.
Om så ej skett kommer man att ombeds lämna skolan. Elever från andra skolor ombeds åka
tillbaka till sin skola. Därefter kontaktas berörd skola för information. Samma regel finns på
Uddevallas alla skolor.

Påföljder om elev bryter mot reglerna.
1- Tillsägelse om att regel har brutits samt information om reglerna. Eleven får chans att
gottgöra och visa på att kunna följa reglerna.
2- Vid upprepning eller allvarlig förseelse kontaktas vårdnadshavare för gemensam plan för hur
regler ska kunna följas.
3- Vid fortsatt regelbrott eller mycket allvarlig förseelse kallas eleven och vårdnadshavare till
möte med rektor och klasslärare.
4- I vissa fall kan avvisning från lektion, kvarsittning, varning eller avstängning bli aktuellt.
5- Vid kränkning sker en utredning.
6- Vid uppenbar vårdslöshet kan elev/vårdnadshavare bli ersättningsskyldig
7- När situationen bedöms allvarlig eller om oro finns för barns utveckling kontaktas socialtjänst
och/eller polis.

Om personal bryter mot regler utreder rektor händelsen och följer skolans anställningsavtal
och regler för personal.

Personal, elev och elevs vårdnadshavare läser igenom och eftersträvar att ordningsreglerna
följs på Norgården.

