
 

ORDNINGSREGLER 
Dessa regler grundar sig på kapitel 5 i Skollagen, (SFS 2010:800), och har tagits fram i samarbete med elever och 

medarbetare, och beslutats av rektor.  

Skolan är vår gemensamma arbetsplats och alla har rätt att trivas, få arbetsro och känna sig trygga och 

välkomna. Vi utgår från att alla elever och vuxna på skolan kan och vill ta ansvar för vår gemensamma miljö. 

Ärentunaskolans ledord är Kunskap, Ansvar och Omtanke.   

Grundregeln är att behandla andra som du själv vill bli behandlad.  Att bryta mot en regel skall alltid få en 

konsekvens.  

 VI VISAR OMTANKE OM VÅR MILJÖ, OSS SJÄLVA OCH VARANDRA  

Detta innebär bland annat att skolan är tobaksfri och fri från energidryck. Vi slänger skräp i papperskorgarna och 

är rädda om våra möbler. Fordon får användas utanför skolgården, och andra färdmedel så som skateboards 

används utomhus. Fotbollar, basketbollar och liknande får användas utomhus. 

 

 VI TAR ANSVAR FÖR VÅR ARBETSRO UNDER LEKTIONERNA  

Detta innebär att vi kommer i tid till lektionerna med rätt material. Ärentunaskolan är en mobilfri skola. 

Mobiltelefonerna samlas in på morgonen och delas ut i anslutning till sista lektionen. Ytterkläder lämnas i skåpet 

under lektionen. Utöver detta kan särskilda regler gälla i vissa lokaler, eller vid särskilda moment i 

undervisningen.  

Vi lyssnar när någon annan pratar, och räcker upp handen när vi vill säga något under lektionstid. Efter lektionen 

plockar vi undan efter oss, och ser till att det är snyggt och fint. 

   

 VI UPPTRÄDER TREVLIGT MOT VÅRA SKOLKAMRATER OCH VUXNA PÅ 

SKOLAN  

Detta innebär att vi använder ett vårdat språk och visar hänsyn mot varandra. Vi respekterar varandras olikheter. 

Vi använder internet och sociala medier på ett ansvarsfullt sätt, och i enlighet med den värdegrund som gäller i 

skolan. 

 

 KONSEKVENSER OM MAN BRYTER MOT REGLERNA  

Om en man bryter mot en regel får man alltid en tillsägelse. Vid upprepade regelbrott kontaktas 

vårdnadshavare. Om ett dåligt beteende inte förbättras kallas vårdnadshavare till möte på skolan.  

Elev som stör på lektionen får efter upprepad tillsägelse gå ut från lektionen. Störande beteende eller annat 

olämpligt uppförande kan också resultera i kvarsittning, före eller efter ordinarie skoltid. Lärare har rätt att 

omhänderta störande föremål.  
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