Söderby Friskolas
Ordningsregler
Söderby friskolas huvuduppdrag ä
 r att ge alla elever en god grund för framtiden.
Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden.
Vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero, därför är det viktigt att alla följer
våra ordningsregler som är framtagna i samarbete mellan lärare, elever och föräldrar.
-

Jag använder ett språk utan elaka och fula ord.
Jag använder inte våld.
Jag hjälper till att se till att det hålls rent på skolan.
Jag kommer i tid till lektionerna.
Jag koncentrerar mig på mitt skolarbete.
Jag lämnar inte skolans område utan tillåtelse från skolan.
Jag har inte ytterkläder på mig inomhus.
Jag äter och dricker inte på lektionstid om inte annat avtalat med läraren.
Jag får inte cykla, köra moped, eller liknande på skolans område under skoltid.
Sparkcykel och skateboard är tillåtet med hjälm inom anvisat område.
Jag får inte använda min mobiltelefon eller iPad/Chromebook till privat bruk under
lektionstid.
Jag får inte ta med farliga föremål till skolan.
Jag får inte ta med eller använda nikotin, alkohol eller andra
berusningsmedel.

Åtgårdstrappan
Följer man alla regler är skolan en trygg plats men följer man inte reglerna kommer skolan
att vidta åtgärder enligt åtgärdstrappan, nedan, se nästa sida för förklaring.
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1. Tillsägelse: Elev följer inte ordningsreglerna Rektorn eller en lärare får vidta de
omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna

trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande
uppträdande. (5 kap 6 § skollagen).

2. Samtal hem: Om en elev inte bättrar sig får läraren visa ut eleven för högst

återstoden av lektionen. Mentorn informerar rektor och vårdnadshavare till omyndig
elev. (5 kap 7 § skollagen).

3. Utredning, varning: Upprepade förseelser Om en elev gjort sig skyldig till

upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse, ska rektorn försöka utreda orsaken.
Rektor kan också ge en skriftlig varning Rektor informerar vårdnadshavare till
omyndig elev. (5 kap 11 § skollagen)

4. Avstängning: I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att
stänga av en elev helt eller delvis om

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero,
2. syftet med åtgärder enligt 7
 , 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra
särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende, och

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om
på grund av avstängningen. ( 5 kap 14 § skollagen)

Särskilda konsekvenser:
- Föremål såsom mobiltelefon, sparkcyklar, bollar etc. kan beslagtas tillfälligt och
återlämnas till ägaren vid skoldagens slut, i förekommande fall till föräldrar.

- Vid medveten provokation och allvarligare brott mot ordningsreglerna kan dina
föräldrar (vårdnadshavare) kallas till skolan direkt.
- Farliga föremål, berusningsmedel och nikotin beslagtas omedelbart och tas om
hand av skolledningen.
- Vid upprepade allvarliga brott mot ordningsreglerna/grövre förseelser kan rektor
vidta starkare disciplinåtgärder, enligt 5 kap i skollagen.
- Vid lagöverträdelser/brott som sker på skoltid kontaktas skolledningen omedelbart.
Dina föräldrar (vårdnadshavare) kontaktas snarast. Anmälan till polis och/eller
socialtjänst görs.

