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ORDNINGSREGLER PÅ FRILUFTSSKOLAN VARGEN
På alla skolor skall det finnas ordningsregler. Detta är Friluftsskolan Vargens ordningsregler.
Ordningsreglerna hänger ihop med skolans Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling.
Syftet med ordningsreglerna och likabehandlingsplanen är att skapa trygghet och
studiero/arbetsro för alla på skolan.
Språket
• Vi använder ett vårdat språk där svordomar och kränkande ord inte används.
Godis och tuggummi på skolan
• Det är inte tillåtet att ha med sig samt äta godis, läsk och energidrycker på skolan.
• Tuggummi är inte tillåtet för våra yngre elever; årskurs 4-6.
• För år 7-9 är tuggummi tillåtet under rasterna om man sköter det diskret och inte skräpar ner.
Mobiltelefoner
• Årskurs 4-6 får inte använda mobiler under lektionstid och raster. Mobiltelefonerna förvaras i
låda i klassrummet under skoldagen.
• Årskurs 7-9 lämnar in sina telefoner när lektionerna startar och får endast använda dem under
icke lektionstid.
• Inga mobiltelefoner får användas i matsalen.
• Att fotografera eller filma med mobiltelefonen är inte tillåtet.
• Vid lägerskolor får mobiltelefoner ej tas med. Lärarna har telefoner som elever vid behov kan
använda. Skolan har digitala kameror som elever kan låna om man vill fotografera.
Material
• Vi är aktsamma om och håller god ordning bland vårt gemensamma och personliga material.
Det gäller även de saker som används under raster och vid friluftsliv.
• Om en elev tappar bort eller förstör en lärobok ska den ersättas av eleven.
• Om elev av olyckshändelse har sönder något tar skolan hela kostnaden. Upprepade
olyckshändelser leder till samtal med elev och vårdnadshavare.
• Om elev medvetet förstör något ersätter eleven allting.
Kläder
• Vi har inte ytterkläder på oss inomhus. De lämnas i omklädningsrummet i källaren.
Lektioner
• Under lektionerna ska alla ha studiero/arbetsro.
• Alla ska hålla de överenskomna tiderna.
• Alla ska ha rätt material med sig till lektionerna.
Raster inne och ute
• Årskurs 4-6 har sina raster utomhus.
• Årskurs 7-9 får om de vill vara inne på rasterna.
• Eleverna ska endast använda elevingången till skolan.
• Eleverna får inte vistas i källaren mer än för ombyte av kläder och utrustning.
• Under rasterna får man inte leka lekar som är farliga eller kränkande.
• När man är ute på rast måste man ha lämpliga kläder på sig så att man inte blir blöt eller kall.
• Hjälm ska bäras av dem som cyklar eller åker skateboard, kickboard etc.
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•

Man får endast cykla, åka skateboard och kickboard på bestämda områden.

Matsal och lunch
• I matsalen ska det råda matro och alla ska använda ett bra bordsskick
• Inga mobiltelefoner får användas i matsalen
Lektioner ute
• När vi har lektioner utomhus gäller samma regler som för lektioner inomhus
• Eleverna ska ha lämpliga kläder för lektioner och aktiviteter utomhus på skolan
På väg till och från skolan
• Samhällets trafikregler gäller naturligtvis för skolans elever när de är på väg till eller från
skolan samt vid förflyttning till lektioner på annan plats.
Om man cyklar skall hjälm bäras av elever under 15 år.
Lektioner på andra platser:
• Skolans regler gäller även om vi har lektioner på andra platser. Exempel på andra platser är
Biblioteket och Folkets Hus.
Datorerna på skolan
• Datorerna på skolan är till för att användas i skolarbetet.
• Elevdatorerna som årskurs 7-9 lånar ska användas enligt överenskommelse på separat avtal
som tecknades när datorerna lämnades ut.

Vad händer om man bryter mot skolans ordningsregler?
Allt som står här nedanför handlar om att ändra elevers felaktiga beteende så att alla har
studiero/arbetsro och känner sig trygga på skolan. Det handlar inte om att straffa eleven.
Vi är också övertygande att samtal med elever som uppträder olämpligt är det effektivaste sättet att få
dem att ändra beteende.
Punkterna 1-5 här nedan ska ses som en upptrappning av åtgärder som sätts in om någon elev stör
studieron/arbetsron eller uppträder olämpligt. Alla åtgärder dokumenteras av berörd lärare och elevens
mentor. Mentor ansvarar för att detta görs.
Vår skolas erfarenhet är att det alltid har räckt med punkt 1 och åtgärderna a och b för att komma
tillrätta med trygghet och studiero.

1. Om elev vid ett enstaka tillfälle stör studieron eller uppträder olämpligt vidtas stegvis
följande:
a) Direkt tillsägelse från lärare i syfte att ändra beteendet. Uppföljande samtal
hålls med berörda elever efter lektionens slut.
b) Utvisning från klassrummet resten av lektionen i syfte att skapa arbetsro för
de andra i klassen. Efter lektionen har läraren ha samtal med elev som blivit
utvisad. Vårdnadshavare informeras om åtgärderna och orsaken till dem.
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2. Om elev upprepade gånger stör studieron eller uppträder olämpligt:
Utredning görs om varför eleven stör arbetsron eller skapar en otrygg situation görs av
elevens mentor i samverkan med berörda lärare. Samtal ska hållas med eleven och samråd
ska ske med elevens vårdnadshavare. Resultatet presenteras för rektor.
Rektor kan därefter besluta om något av följande alternativ:
a. Stöd i undervisningen om det kan hjälpa eleven
b. Stöd och hjälp från Elevhälsan i form av speciallärare, kurator och psykolog
c. Skriftlig varning. Den innehåller vad som framkommit under utredningen samt vad
som händer om eleven inte ändrar sitt beteende.
3.

Om elev trots ovanstående åtgärder fortsätter att störa studieron eller uppträder olämpligt
kan rektorn fatta beslut om att flytta eleven till annan studiegrupp under maximalt 4
veckor. I mycket akuta fall kan detta även göras före utredning under punkt 2 är gjord.

4.

I mycket allvarliga fall, där t.ex. anmälan till polis måste göras, kan rektorn besluta om att
akut stänga av elev från skolan. Denna åtgärd kan endast vidtas om:
- Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero
- Andra åtgärder inte har haft effekt
- Eleven erbjuds kompensation för förlorad undervisning
- Socialnämnden informeras om åtgärden.

Omhändertagande av föremål:
Personal på skolan får omhänderta föremål från elever om det används så att det stör studieron eller
om föremålet riskerar att skada någon. Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för
dagen.
Stör eleven studieron upprepade gånger med samma föremål tas föremålet från eleven och
vårdnadshavare kontaktas för avhämtning av föremålet.
Knivar, vapen samt andra farliga saker anmäls till polisen som kan ta det i beslag.
Elevskåpen:
Elevskåpen är skolans egendom. Eleverna är informerade om detta och det innebär att skolan får
kontrollera att skåpen används på ett korrekt sätt.

