Norrsundsskolans ordningsregler
På vår skola gör vi kloka val!
Som elev kan du förvänta dig ett varmt och positivt engagemang från oss vuxna. Vi vill att du ska
trivas, känna dig trygg och få en bra start i livet och vi vill att du ska lyckas. Vi hjälper till om du får
svårigheter!
Alla, både vuxna och barn, följer skolans ordningsregler:

KAMRATSKAP
 Jag behandlar alla väl och jag kränker inte någon. Vet jag om att någon blir illa behandlad
eller kränkt berättar jag det för en vuxen.

RESPEKT och ANSVAR
 Jag vill ha arbetsro därför har jag mobiltelefonen undanlagd i lådan eller skåpet. Den
elev som behöver mobilen som anpassning för att jobba pratar själv med mentor eller
lärare.
 Jag möter andra med respekt och tar ansvar för vad jag gör och säger och använder ett
vårdat språk.
 Jag är varsam om mina egna och andras saker och om skolans miljö.
 Jag tar ansvar för mitt arbete och kommer alltid väl förberedd och i tid till lektioner och
möten.
 Jag tar ansvar för min hälsa och använder därför inte energidrycker, cigaretter, snus eller
andra droger.
 Jag äter inte godis eller dricker läsk under skoldagen.
 Jag bidrar till att skapa lugn och ro när vi äter.
 Jag är rädd om andra och kastar därför inte snöbollar eller använder cyklar, skateboards,
pulkor eller liknande på skolgården.

MOD
Jag vill, kan och vågar följa skolans ordningsregler och jag gör kloka val. På vår skola har vi klara
gränser mot oaccepterat beteende. Det här är våra åtgärder om våra regler bryts:
1.
2.
3.
4.

Tillsägelse av personal
Samtal med vårdnadshavare
Möte med föräldrar, lärare och elev
Om du vid upprepade tillfällen stört någon, uppträtt olämpligt eller gjort något allvarligare
kallar rektor till ett möte med dig, vårdnadshavare, mentor och personal från elevhälsan,
för att ta beslut om konsekvenser. Besluten kan t.ex. handla om stöd, skriftlig varning
eller tillfällig placering i en annan klass.
5. Om den tillfälliga omplaceringen inte fått dig att ändra ditt beteende kan du få en tillfällig
placering på en annan skola.
6. Som en sista utväg kan du bli avstängd från skolan.

ÖVRIGT
 Läraren får visa ut dig från klassrummet för resterande delen av en lektion.
 Du kan få kvarsittning i högst en timme efter skoldagens slut eller komma en timme
tidigare på morgonen.
 Personalen får ta ifrån dig föremål som stör undervisningen eller riskerar att skada någon.

