Ordningsregler på Nanny
Palmkvistskolan läsåret 2017-2018
I Skollagen 5 kapitel Trygghet och studiero 5-23 § framgår att skolan ska ha
gemensamma ordningsregler beslutade av rektor samt vilka befogenheter skolan har
när det gäller disciplinära och andra särskilda åtgärder.
Beslutade ordningsregler vid vår skola kan i arbetslag och enskilda klasser
kompletteras med trivselregler som bestäms av lärare och elever i samverkan.
Allmänt
För att skapa trivsel och trygghet på vår skola ska vi;
 ta hänsyn till varandra och behandla varandra med respekt, gäller även via
sociala medier
 bidra till allas studiero
 ha en vänlig samtalston och ett vårdat språk
 vara rädda om vår gemensamma miljö
 komma i tid
 vara rädda om böcker och annat undervisningsmaterial
 vara rädda om skolans möbler, datorer samt övrig inredning och föremål
 parkera cyklar och sparkcyklar i cykelställen
 ersättningsskyldighet gäller vid medveten förstörelse

Mobiltelefoner
Mobiltelefonerna använder vi i klassrummet som digitala verktyg.
Skolan som allmän plats
Skolan är ingen allmän plats dit alla har tillträde. Rektor har under skoltid rätt att
besluta vilka som får vistas på skolan. Besök av elever som inte går på Nanny
Palmkvistskolan ska vara godkänt av arbetslag eller skolledning senast en dag innan.
Obehöriga personer kan avvisas.
Övrigt
Skolan ersätter inte förlust av stöldbegärliga föremål, läroböcker eller annat
undervisningsmateriel
Konsekvenser om du inte följer ordningsreglerna
1. Tillrättavisning av vuxna
2. Din lärare och/eller annan vuxen har samtal med dig
3. Din lärare eller annan vuxen kontaktar dina föräldrar
4. Din lärare eller annan vuxen kallar dig och dina föräldrar till skolan för samtal
där en handlingsplan upprättas

5. I de fall det inte sker någon förbättring kallas du och dina föräldrar till samtal
med rektor
Vid skadegörelse
Vi skadegörelse städar du upp, reparerar och ersätter eventuella kostnader
Vid upprepad sen ankomst
Vid upprepad sen ankomst ska tiden, i samråd med mentor och dina föräldrar,
tas igen före eller efter skoltid

Särskilda konsekvenser
 Skolan följer den åtgärdstrappa inom Olweusprogrammet vid konstaterad
mobbning och/eller normbrytande beteende se bil
 Vid lagöverträdelser/brott som sker på skoltid kontaktas skolledningen
omedelbart. Dina föräldrar kontaktas snarast. Anmälan till polis och/eller
socialtjänst görs
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