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Ordningsregler 2022/23 
 

Syftet med Örnaskolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag 
där alla kan känna sig trygga och trivas för att kunna lära och utvecklas så 
långt det är möjligt efter sin förmåga. Det är allas ansvar att skapa en trivsam 
arbetsmiljö för alla som tillbringar sin dag i skolan. Skolan är vår gemensamma 
plats. Elever, medarbetare och vårdnadshavare skapar denna skola. Som elev 
på skolan är det viktigt att du förstår och följer skolans ordningsregler. 
 
Studiero och lärande: 

• Vi hjälps alla åt att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen, 
detta gäller lektionstid och rasttid. 

• Vi kommer i tid till lektioner, är väl förberedda och har rätt arbetsmaterial med oss. 
IPaden ska vara tillräckligt laddad för en dags arbete. 

• Vi använder inte mobiltelefon under lektionstid. Eleverna ska lämna in sina 
mobiltelefoner inställda på ljudlös när lektionen börjar. De återlämnas efter lektionens 
slut. 

 
Ordning: 

• Vi visar respekt för varandra i ord och handling. 

• Vi har ett trevligt uppträdande och använder ett vårdat språk utan svordomar och 
könsord. Mobbning och kränkningar får inte förekomma.  

• Vi tar inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på skolan, 
utan godkännande. 

• Vi går endast på skolgården samt inomhus och använder inga andra 
fortskaffningsmedel på/inom skolans område. 

• Vi hänger jackorna på stolarna i matsalen INNAN vi tar mat. I klassrummet är det ok 
med jacka. Dock får man INTE ha jacka på sig vid prov eller liknande.  

• Vi har inte snöbolls- eller vattenkrig på skolans område. 

• Vi har inte med oss nötter eller något som innehåller nötter till skolan p.g.a. allergier.  

• Vi sprutar inte med parfymer i korridoren p.g.a. allergier. 

• Vi dricker endast vatten under lektionstid. 

• Vi åker inte hiss om vi inte fått skolans tillåtelse. 
 
Aktsamhet:  

• Samtliga på skolan bidrar till att ta ansvar för skolans miljö, både inomhus och 
utomhus. 

• Samtliga på skolan är aktsamma om skolans saker och även dina egna och andras 
saker. Förstörelse, avsiktlig eller ej kan göra vårdnadshavare ersättningsansvariga.  

 
Tobak och droger:  

• På skoltid använder vi ej tobak, cigaretter, snus, alkohol, vape och narkotika. Gäller 
ALLA som vistas i skolans lokaler, på skolans område och under hela skoldagen. 
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Konsekvenstrappa 

 
Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida studier och 
yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta 
måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero. Ett förebyggande arbete  
är centralt för att skapa de rätta förutsättningarna. När ordningen är störd behövs 
möjligheter att ingripa. Reglerna för dessa befogenheter har nu blivit tydliga.  
(Skolverket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLSÄGELSE 

 
En vuxen säger 

ifrån när en 

elev uppträder 
på ett olämpligt 

sätt. 

UTVISNING 

 

Efter upprepade 
tillsägelser 

visas eleven ut 

från delar av 
eller hela 

lektionen. 

KONTAKT MED 

VH 

 

Vid allvarligare 

eller upprepade 

händelser 

kontaktas 
elevens 

vårdnadshavare 

via mail eller 
telefon. 

 

MÖTE MED VH 

 

Om inte en 

förbättring sker 
eller vid mycket 

allvarliga 

händelser kallas 
vårdnadshavare 

till möte på 

skolan. 
 

 
 

SKRIFTLIG 

VARNING 

 

Vid upprepade 

allvarliga 

förseelser 
utdelar rektor 

en skriftlig 
varning med 

information till 

vårdnadshavare 
om vad som 

händer om 

eleven inte 
förändrar sitt 

beteende. 

KORTARE 

AVSTÄNGNING  

 

Om en elev inte 

förändrar sitt 
beteende efter 

en skriftlig 

varning kan en 
kortare 

avstängning 

från skolan 
utdelas. En 

kortare 

avstängning kan 
även utdelas 

direkt vid 

mycket 
allvarliga 

händelser. 

TILLFÄLLIG 

OMPLACERING 

INOM SKOLAN 

ELLER ANNAN 

SKOLENHET 

ELLER LÄNGRE 

AVSTÄNGNING 

 

Om en elev inte 

förändrar sitt 

beteende efter en 
kortare 

avstängning kan 

omplacering eller 
en längre 

avstängning från 

skolan utdelas. 
 

 

 
 


