ORDNINGSREGLER FÖR KYRKSKOLAN 7-9
Läsåret 2018/19
Vår skola ska vara en plats där alla är trygga och trivs, har lust att
lära, känner arbetsglädje och arbetsro och kan utvecklas maximalt.
Normer




Du bemöter andra elever och
vuxna på ett trevligt sätt. Mobbning
eller annan kränkande behandling
accepteras inte.



Du är rädd om skolans och kamraters
tillhörigheter samt vår gemensamma miljö.







Regler – Arbetsmaterial


Du kommer till skolan varje dag och
är i tid till lektionerna. Du har med dig
rätt arbetsmaterial och din
Chromebook laddad.



Du ansvarar själv för de saker du tar
med dig till skolan. Skolan ersätter inte
förlorade eller förstörda ägodelar.



På skolan är ingen offentlig plats. Där
vistas endast skolans elever och personal.

Cykling är ej tillåten på skolgården
mellan 07.00-17.00. Du parkerar cykel,
moped och andra fordon på anvisad plats.
Vid gemensamma utflykter med cykel
används hjälm, även av elever över 15 år
och av personal.



Årskurs 7-9 går utomhus till matsalen.



Snöbollskastning och skojbråk är
ej tillåtet.

Regler – Mat


Kyrkskolan är till för alla. Med
hänsyn till allergiker får inga starka dofter,
nötter, mandel, jordnötter eller sesam
förekomma.

Tänk på att använda din mobil
och Chromebook på rätt sätt. Du
får bara fotografera, filma eller göra
ljudupptagningar i undervisningssyfte och i
överenskommelse med läraren. Om du
har en mobil med till lektionen, ska den
lämnas in i lärarens röda låda.

Besökare hänvisas till
expeditionen.


Energidryck är inte tillåtet på
skolan.

Du tar av dig dina ytterkläder när
du är på lektion eller i matsalen.



kapphallen.

Du tar ansvar och bidrar till att
skapa arbetsro under lektionerna.

Regler - Vår miljö

Mat och dryck intas i elevcaféet eller i

Övrigt


Du får inte bära symboler, kläder eller
spela musik som kan förknippas med
droger, rasistiska eller andra kränkande
budskap.

Lagar
 Du får inte ta med dig farliga föremål
som t ex soft airgun, knivar, smällare,
laserpekare eller smällare.

 Skolan är rök-, snus-, alkoholoch drogfri.

Vi vill ha en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för alla på skolan.
Därför har vi tydliga konsekvenser för de elever som inte följer
reglerna. Om en elev inte följer ordningsreglerna sker följande i
stegvis ordning beroende på förseelsens allvar och frekvens.

Konsekvenstrappa - skollagen

På skolan finns en Trygghetsgrupp som kan komma att kopplas in vid trakasserier och kränkningar av
olika slag. De arbetar efter kommunövergripande rutiner.
Skolan är elevernas och personalens gemensamma arbetsplats. Följande ordningsregler är till för att
skapa trygghet, trivsel och arbetsro på Kyrkskolan och på andra platser där undervisningen bedrivs.
Regler revideras årligen i samarbete mellan skolans elever och personal.
Jag/vi har tagit del av ovanstående regler, förväntningar och konsekvenser.(Dokumentet åter till skolan/mentor)

Datum_________________

__________________________________

_______________________________________

Elevens underskrift

Målsmans underskrift

Elever och lärare har i början av höstterminen 2017 deltagit i arbetet kring ordnings- och förväntansreglerna.

