Ordningsregler Igelboda skola
Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på
varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (skollagen kap 5 § 5)
•
•
•

Vi respekterar varandra och följer skolans regler.
Vi använder oss av ett vårdat språk.
Vi är rädda om vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö.

Därför gör vi så här:
Vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kommer i tid
lämnar våra mobiler till läraren vid skolstart och får tillbaka dem vid skoldagens slut
tänker på arbetsron genom att inte störa varandra
säger nej till alla former av kränkande behandling och följer vår Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
tar av oss våra ytterkläder och skor när vi är inomhus
avstår från godis, läsk och tuggummi under skoltid
håller oss inom skolans område under skoldagen
går till IP genom tunneln
går ut på rast för att röra på oss och hämta frisk luft
åker skateboard eller liknande först i årskurs 4-6 på anvisade plats
använder hjälm när vi cyklar, åker pulka och skateboard
åker inte cykel, sparkcykel, rullskridskor på skolans område mellan 8-18
kastar inte snö, snöboll eller mular andra
springer och leker med bollar, hopprep och andra lekredskap utomhus
använder hjälm och åker på rumpan när vi åker iskana
frågar om lov om jag lämnar skolans område.
tar inte bilder eller ljudupptagningar (undantaget när det ingår i ett lärande sammanhang som leds av en
pedagog.) Det innebär att ingen elev får ta bilder av andra elever, vare sig de ger sitt samtycke eller ej.
Elever får ej heller ta bilder på personal utan att personalen lämnat sitt samtycke ( GDPR).

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om utvisning, kvarsittning,
tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande
av föremål.

