
 

  

 

  

Ordningsregler Kvarnbergsskolan läsåret 2014 – 2015 
 
”Vår ambition är att eleverna på Kvarnbergsskolan skall uppleva att de får vara med och ha inflytande 

om saker som rör dem själva som skollagen och läroplanen uttrycker. Ordningsreglerna nedan är 

fastställda på elevrådets möte 2014-09-17” 

Kamratskap/Raster 

• Alla ska vara en bra kompis. 
• Vi låter våra kamrater få arbetsro. 
• Vi pratar med varandra på ett trevligt sätt och i normal samtalston. 
• Vi är utomhus på rasterna och när man går i åk 4-6 får man vara på ”lilla skolgården” 
• Snöbollskastning är bara tillåten vid bollplanen mellan de höga staketen. Om vuxen tycker att det blir 

för farligt får de avbryta snöbollskastningen en period. Regler finns för snöbollskastning. 
 

Godis/Mobiltelefon 

• Vi äter inte godis på skolan utom vid speciella tillfällen, som vi kommit överens om. 
• Mobiltelefon får inte störa eller avleda elevers fokus på undervisningen och det är inte tillåtet att ta 

foton på varandra och lägga ut dessa på nätet. Läraren avgör på vilket sätt mobiltelefon får 
användas i undervisningen. 
 

Att skilja på ditt och mitt/ Vårda innemiljön 

• Huvudbonad har vi utomhus (mössa, keps, tjocka pannband). Du får ha hårband och sjalett eller 
andra attribut av religiösa skäl. 

• Vi är rädda om skolans saker. Om man medvetet har sönder något får man betala. 
• Om du tar med värdefulla saker till skolan har du själv ansvar för dem. 
• Vi rör inte varandras saker i bänkar och klädfack såvida man inte har fått tillåtelse för detta av berörd 

elev. 
• Vi går inomhus. 
• Vi tar av oss uteskorna när vi är inomhus. 
• Vid toalettbesök så sitter vi ner på toalettstolen. Vi lämnar toaletten ren och fräsch 

 
När någon bryter mot ordningsreglerna gör vi så här: 

Försök att själv säga till 
Hjälper inte det… 
Gå till någon vuxen och berätta vad som hänt. 
Den vuxne pratar med den som brutit mot regeln. 
Vid allvarliga händelser informerar mentorn vårdnadshavarna. 
Hjälper inte det… 
Vårdnadshavarna kallas till ett möte på skolan. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vi har pratat igenom ordningsreglerna med (elevens namn) ……………………………………. 
 
Vårdnadshavare……………………………………………………………….Klass……………… 
 
Vårdnadshavare……………………………………………………………….Datum………………… 

 

OBS: Klipp nedre delen som lämnas påskriven till mentor. Övre del önskar jag att ni vårdnadshavare och 

elever med jämna mellanrum tar fram och pratar om hemma.//Rektor Rune Jacobsson 


