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Ordningsregler vid Botby grundskola 

 

Syftet med ordningsreglerna och tillämpningen  

Ordningsreglerna hjälper oss med ordningen i skolan och ger oss bättre möjlighet till 

ostörda studier samt trygghet och trivsel i skolan.  

Ordningsreglerna gäller under: 

• lektionstid 

• verksamhet som är godkänd i skolans verksamhetsplan, t.ex. utfärder, tävlingar och 

fester i skolan 

• rasterna 

Ordningsreglerna gäller också då eleverna är i skolan eller på skolans område innan den 

första lektionen börjar och efter att den sista lektionen slutat.  

I bifogad karta framkommer gränsen för skolområdet. Skolbyggnaderna planeras saneras 

från och med hösten 2017 och ändringar gällande skolområdet kommer att ske, då 

undervisningen sker på annan adress eller då ändringar av skolområdet måste göras på 

grund av byggarbetet. Eleverna och vårdnadshavarna informeras om förändringarna. 

 

Elevernas rättigheter  

Eleverna har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning och till en studiemiljö som är 

trygg. Eleverna ska enligt lag behandlas lika och jämlikt oberoende av t.ex. religion, språk, 

kultur, hälsotillstånd eller kön. 

Skolan har och följer följande planer för att skydda eleverna: 

• Plan för trivsel och trygghet 

• Säkerhetsplan 

• Jämställdhets- och likabehandlingsplan 

 

Elevens skyldigheter 

Eleven är skyldig att:  

• utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt 

• delta i undervisningen om eleven inte har fått tillstånd till frånvaro 
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Trygghet, trivsel och ostörda lektioner 

Ett gott uppförande 

• Ta hänsyn till andra då du rör dig i skolbyggnaden 

• Visa respekt mot vuxna och mot andra elever genom att hälsa och använda ett 

vårdat och sakligt språk 

• Kom i tid till skolan och lektionerna 

• Respektera arbetsron under lektionstid 

• Ta av dig ytterplagg och huvudbonader på lektionerna 

• Ta med dig ditt skolmaterial, ta ansvar för ditt lärande på lektionerna samt gör dina 

hemuppgifter 

• Kopiera inte text eller bilder utan tillstånd och utan att ange källan 

• Respektera skolans tidtabeller också då lektionen avslutas 

 

Att vistas och röra sig i och utanför skolan 

• Det är förbjudet att avlägsna sig från skolans område under skoldagen om inte 

undervisningen kräver det eller om man fått särskilt tillstånd till det  

• Gör inte någonting som skadar dig själv eller andra 

• Under skolvägen bör man följa trafikreglerna. Skolan rekommenderar att eleverna 

tidigast i årskurs 3 cyklar till skolan och att man alltid använder cykelhjälm då man 

cyklar.  

Regler som gäller åk 1-6 

• På rasterna vistas vi på skolgården 

 

Måltider 

• Ta av dig ytterplagg och huvudbonader vid matborden 

• Använd ett gott bordsskick och ge andra matro 

• Ta hand om din hälsa och undvik sådant som kan störa lärandet i skolan, så som 

sötsaker, läskedryck och energidryck 
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Ordning och renlighet samt miljöhänsyn 

• Ta inte med dig värdesaker 

• Håll reda på dina saker och låt andras saker vara i fred  

• Ta bra hand om skolans saker och återlämna sakerna i lika gott skick som när du 

lånat dem 

• Nedskräpning på skolområdet och i skolan är förbjudet. Hjälp till att hålla skolan ren 

och hel. Elever kan bli skyldiga att ersätta skador samt att rengöra eller återställa 

skolans egendom som de smutsat ned eller skapat oreda i. 

• Vi äter och dricker inte under lektionstid, om inte läraren gett tillstånd till det 

 

Säkerhet 

• Snöbollskastning är förbjuden  

• Cyklar och motorfordon parkeras på utsatta parkeringsplatser och används eller rörs 

inte under skoldagen 

• Rör dig försiktigt då du kommer till eller far från skolan,  både om du går eller 

använder fordon 

• Av säkerhetsskäl beställer vi inte mat eller annat till skolan 

 

Användning av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter 

• Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater får inte störa undervisningen. 

Därför bör mobiltelefonerna vara på ljudlöst läge och utom synhåll, om inte läraren 

gett instruktioner om annat. 

• Fotografi eller videoklipp av en annan person får inte utan tillstånd delas eller 

publiceras på internet, i sociala medier eller på andra offentliga platser  

 

Berusningsmedel och farliga föremål 

• Det är förbjudet att ha med sig föremål eller ämnen som kan vara farliga eller skada 

egendom, t.ex. vapen, fyrverkeripjäser, rusmedel och tobaksprodukter.  
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Disciplin 

• Skolan använder sig av fostrande samtal för att handleda eleverna  

• Skolan har möjlighet att också använda sig av de övriga disciplinära åtgärderna som 

nämns i lag: 

o kvarsittning 

o tillsägelse att lämna klassrummet 

o förvägra elev att delta i undervisningen 

o ålägga elev att utföra hemuppgifter 

o skriftlig varning 

o avstängning för viss tid 

• Lärarna och rektorn har rätt att granska saker som eleven har med sig och 

omhänderta störande och farliga föremål 

• Skolans lärare och rektor är skyldiga att meddela vårdnadshavare om trakasserier, 

mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till 

hans eller hennes kännedom för den elev som gjort sig skyldig till detta och för den 

elev som utsatts för detta 

 

Uppföljning och granskning 

• Skolans elever och vårdnadshavare informeras om skolans ordningsregler vid 

läsårsstart 

• Ordningsreglerna granskas vid utvärderingen av läsåret och uppdateras vid behov 
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Botby grundskolas skolområde  

Åk 1-6 i rött 

Åk 7-9 i gult 

 

 

 


