
 

Gränslös kunskap genom tillgängligt lärande skapar möjlighet att möta framtiden. 

 

Slättaskolans ordningsregler  

Rättigheter Skyldigheter – ordningsregler 

 

Konsekvenser 

Jag har rätt att bli respekterad av 

alla. 

Vi är alla olika och det är bra! Jag ska respektera alla på skolan. Om eleven inte följer reglerna kommer 

personalen att prata först med eleven och sedan 

med elevens vårdnadshavare (föräldrar).  Vid 

kränkningar skall detta anmälas till rektor enligt 

rutin för kränkande behandling. Vid upprepade 

eller mer allvarliga händelser kan 

trygghetsteamet, elevhälsoteamet eller rektor 

kopplas in. Elev och vårdnadshavare informeras 

om eventuella disciplinära åtgärder inom ramen 

för skollagen (2010:800).  

 

 

Om eleven har med sig störande föremål under 

skoltid kommer skolans personal omhänderta 

detta/dessa. För det mesta får eleven tillbaka 

föremålet efter skoldagen, men det kan också 

vara så att föremålet får hämtas av en 

vårdnadshavare. 

 

 

Jag har rätt att känna trygghet 

och att inte utsättas för psykisk 

eller fysisk kränkning. 

Det är viktigt hur jag uppträder, vad jag säger och hur jag säger det. 

Ingen ska känna sig kränkt eller skrämd av mitt agerande. Jag gör 

mitt bästa för att undvika bråk. Jag ser inte på när det blir bråk utan 

jag hämtar en vuxen. Jag tar ansvar för att jag aktivt deltar i 

konfliktlösning. Om jag ser någon som inte mår bra hjälper jag till 

eller tar kontakt med någon vuxen. 

 

Jag har rätt till garanterad 

undervisningstid. 

Jag passar tider och gör mitt bästa för att använda tiden till lärande.  

 

Jag har rätt till ett bra 

arbetsklimat i skolan för att 

kunna göra ett bra arbete. 

 

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer instruktioner från lärare 

och annan personal. 

 

Jag har rätt till en bra och 

trivsam arbetsmiljö. 

Jag lämnar in min mobil vid skoldagens start. 

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig. Jag är rädd om skolans 

och andras saker. 

Jag tar det lugnt inomhus. 

Jag använder hjälm på skridskobanan, i pulkabacken, när vi cyklar 

med skolan och vid liknande aktiviteter. 

Jag ställer min cykel i cykelstället och låter den stå där hela 

skoldagen. 

Jag kastar inte snöboll, stenar och annat som kan skada. 

Jag lämnar inte skolans område under skoltid.  

 


