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Hovåsskolans uppdrag är att erbjuda en undervisning där elever inhämtar och utvecklar
kunskaper och värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero.
Därför har du både rättigheter och skyldigheter:

Rättigheter
Jag har rätt att bli respekterad.

Jag har rätt att känna trygghet och
att inte utsättas för diskriminering,
trakasserier eller psykisk eller fysisk
kränkning.
Jag har rätt att känna mig säker i
skolan.

Jag har rätt till garanterad
undervisningstid.
Jag har rätt till en bra och trivsam
arbetsmiljö.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i
skolan för att kunna göra ett bra
arbete.
Jag har rätt till lunch varje dag.

Jag har rätt till ett digitalt lärverktyg.

Jag har tillgång till ett skåp för att
förvara mitt skolmaterial i.
Jag har rätt till en säker utemiljö på
skolgården.

Skyldigheter
Jag respekterar andra som de är och använder mig
inte av ett grovt språkbruk eller antidemokratiska
uttryck eller symboler samt visar hänsyn genom att
inte överanvända starka dofter.
Jag kränker, trakasserar och diskriminerar inte
andra (pga kön, sexuell läggning, etnicitet, religion
eller funktions-nedsättning), varken med flit eller
på skoj.
Jag tar varken med mig farliga föremål (t ex knivar,
tändare, smällare, laserpekare, tändstickor) eller
produkter som innehåller nötter, jordnöt, mandel
eller sesamfrön till skolan. Jag använder inte
droger (narkotika, snus, cigaretter och
energidryck), hot, våld eller aggressivt beteende.
Jag passar tider och har med mig rätt
arbetsmaterial till lektionerna.
Jag har inte på mig mina ytterkläder i lektionssalar
(om läraren inte uttryckligen tillåter det) eller när
jag tar mat eller äter i matsalen. Jag klottrar inte,
förstör inte och skräpar inte ner.
Jag följer personals instruktioner både på lektioner
och i andra situationer.
Jag äter lunch och knäckebröd i matsalen och jag
lämnar min disk i diskinlämningen.
Jag äter inte godis på lektioner.
Jag tar med mig min laddade Chromebook till
skolan och jag använder inte min mobiltelefon på
lektionerna (om läraren inte uttryckligen tillåter
det).
Jag låser mitt skåp och håller det rent och fint,
både in- och utvändigt.
Jag kastar inte snöboll på skolans område (inte
heller in i skolan) och jag cyklar och kör inte moped
på skolgården.

Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för dig och dina skolkamrater i skolan. Om det händer
något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter
mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Det här händer om du bryter mot våra ordningsregler:
1. Du får en tillrättavisning av personal.
2. Vid upprepad eller mer allvarlig förseelse informeras dina vårdnadshavare av mentor
(eller av annan lärare enligt överenskommelse med mentorn).
3. Om detta inte leder till en förändring kallar mentorn dig och dina vårdnadshavare till ett
möte i skolan då en handlingsplan görs upp.
4. Om inte heller detta leder till en förbättring efter ett eller flera möten, informerar din
mentor någon i elevhälsoteamet. De tar sedan ställning till hur ärendet skall hanteras
vidare.
Allvarlig förseelse kan, efter bedömning i det enskilda fallet, omedelbart leda till att kontakt
tas med till exempel polis eller socialtjänst, utan att ovanstående steg tagits innan.

När vi följer våra ordningsregler är Hovåsskolan 7-9 en trygg skola för alla!

