Ordningsregler för en trygg
och lärande skolmiljö

Trivsel och ordningsregler

 Med ord och handling visar jag att jag respekterar och bryr mig








om alla på skolan.
Jag är trevlig och använder ett vårdat språk.
När någon pratar så lyssnar jag på vad personen har att säga
utan att avbryta.
Jag får ta med mig frukt och äta på skolan.
Datorerna använder jag bara när jag har tillåtelse.
Mina skor ställer jag på skohyllan och mina ytterkläder och min
väska hänger jag upp på mina krokar.
Jag går lugnt och tyst till matsalen.

I klassrummet
 Jag visar att jag respekterar alla med ord och handling.
 Jag räcker upp handen när jag vill prata och lyssnar utan att avbryta








när andra pratar.
Jag tar ansvar och använder lektionen till att göra det jag ska.
Jag låter läraren hjälpa andra klart och väntar på min tur när jag
behöver hjälp.
Jag väntar på min tur.
Jag går lugnt och tyst när jag behöver förflytta mig.
Mobil använder jag bara på lektionen när jag har tillåtelse.
Jag hjälper till och tar ansvar över mina och gemensamma saker.

På rasten
 Jag låter alla vara med. Om någon är ensam bjuder jag in den att vara







med.
Jag är klädd efter vädret. Och har med mig det ombyte jag kan behöva.
Jag får vara inne på rasterna när skylten INNE sitter på ytterdörren.
Jag tar ansvar för och är rädda om skolans saker. Jag hjälper till att ta
in bollar, madrasser, spadar, förrådsnyckeln ”Benny” mm. när rasten är
slut.
Om det är många som vill gunga samtidigt som mig, så gör jag mitt
bästa för att vi ska komma överens.
När jag vill kasta snöboll så gör jag det på basketplanen och bara på
dem som vill vara med. Jag kastar lagom hårda snöbollar och låter bli
att kasta klumpar.

I matsalen
Kom ihåg att här är hygien extra viktigt!
Regler
 Jag tvättar mina händer innan jag går och äter lunch.
 Mina ytterkläder får jag inte ha på mig i matsalen.
 Om jag bär mössa eller keps, hänger jag den på krokarna utanför, innan jag går

in och äter.
Regler
 Jag prata lagom högt och bara med dem som sitter vid samma bord.
 Jag går lugnt.
 Jag plockar bort efter mig och lämnar min plats ren och fin.

För min trygghet och säkerhet
Regler
 Jag har alltid hjälm på mig när jag är på skridskoplanen och på andra platser









där det är isigt.
Jag klättra bara där jag både tar mig uppför och nerför. Jag får bara vara på de
tak som finns på kojorna på kullen (inte röda toppkojan).
Jag håller mig inom skolans område.
När jag behöver gå på toaletten under lektionstid så säger jag till min lärare
innan jag går dit.
När jag cyklar, parkerar jag cykel på skolgården och använder den bara när
skolan är slut för dagen.
Skolan ansvarar inte för värdesaker, mobiltelefoner etc.
Skolans rastvärd är ute på rasterna för att se till att jag och mina skolkamrater
har det bra.
Mobiltelefoner används under ansvar; bara för att tillsammans lyssna på musik
eller för att kontakta föräldrar. Jag fotar bara naturbilder för att lägga ut på
sociala medier och frågar alltid om lov innan jag fotar en vän.

Det är du.
Det är jag.
Tillsammans,
skapar vi en trygg och säker skola.

