Ordningsregler
Vårt mål på Snapphaneskolan är att skapa en
trivsam miljö.
För att uppnå detta måste vi alla hjälpas åt!

Trivsel
Vi visar hänsyn och respekt mot varandra.
Vi använder ett trevligt och vårdat språk mot varandra.
För att skolan ska kunna vara en bra miljö för alla visar vi hänsyn genom att inte
använda för mycket parfym och inte ta in nötter pga allergier.

Lektioner
Vi kommer i tid till våra lektioner.
Vi har med det vi behöver till lektionen.
Vi skapar ett lugnt klimat i klassrummet.
Vi går vid lektionsstart in i klassrummet med chromebooken stängd och startar
chromebooken först då läraren säger till att den ska användas.
Vi är rädda om skolmaterial vi lånar.
Vi lämnar ytterkläderna kvar i skåpet

Raster
Våra högstadieelever lyssnar med hörlurar, mobiler och chromeböcker ska vara
ljudlösa.
Vi äter och dricker i cafeterian, ingen annanstans.
Vi hjälps åt att hålla ordning och plockar upp efter oss.
Vi är rädda om våra gemensamma saker i skolan.
Vi håller oss inom skolans område under skoltid.
Vi kastar inte snöboll under skoltid.
Vi stör inte när andra klasser har lektion.

Vi använder hjälm när vi kör t.ex. skateboard, kickboard, inlines och vid andra
aktiviteter som kräver det. Airboard och andra motordrivna fordon får inte köras
på skolans område.
Vi låter möbler stå på sina platser i korridorer och spelhall.
Vi tvättar händerna ofta och håller avstånd.

Mobiler
Vi har mobilfri skola i åk 4-6 (medtagen mobil lämnas på morgonen och fås
tillbaks då skolan slutar)
Vi har endast mobiler på raster i åk 7-9 (mobiler lämnas i elevens skåp inför varje
lektion)

Matsal
Vi hänger av oss ytterkläder innan vi går in i matsalen.
Vi äter upp maten vi tagit och ställer disken på rätt ställe.
Vi håller nere ljudnivån för att få ett behagligt klimat när vi äter vår lunch.
Vi lämnar vår matplats ren och snygg.

Biblioteket
Vi talar med låg eller normal samtalston.
Vi har mobilfritt i biblioteket.
Vi går lugnt inne i biblioteket.
Vi ställer tillbaka möbler och andra föremål om vi flyttat på dem.

Värdesaker
Vi lämnar värdesaker hemma då skolan inte ansvarar för värdesaker som tagits
med.

Tobak
Vi varken röker eller snusar under skoltid.

Skolskjutsar
Vi går lugnt på bussen vid bussfållan.
Vi använder bälte när sådant finns.

Cykel och moped
Vi kör inte moped eller cyklar inne på skolans område.
Vi parkerar våra mopeder och cyklar på avsedda platser.

Konsekvenser
Om du bryter mot våra ordningsregler har vi följande rutin:
Samtal med lärare/mentor
Lärare/mentor kontaktar vårdnadshavare
Lärare/mentor/EHT-personal kallar vårdnadshavare och elev till skolan för
samtal
Vid förstörelse:
Ersätta saker/material man förstört medvetet (ex böcker, CB mm)
Vid försenad lektionsstart:
Allt som innebär att eleven inte kan starta lektionen i tid ex inte material med,
inte lämnat ytterkläder, inte lämnat mobil i skåp mm ger sen ankomst.
Polisanmälan
Våld och skadegörelse polisanmäls alltid.

Konsekvenser enlig Skollagen 5 Kap § 6-22 Trygghet och studiero:
Utvisning ur klassrummet (arbeta på annan plats/rum)
Omhändertagande av störande föremål
Kvarsittning (vid sen ankomst arbeta in tiden efter eller innan en skoldag)
Tillfällig omplacering
Skriftlig varning
Avstängning

