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Ordningsregler för Herrhagsskolan 
 

Vi arbetar för att alla på Herrhagsskolan ska ha en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. Skolans ordningsregler är en del av detta arbete. 

Ordningsreglerna har utarbetats under medverkan av eleverna. Det sker via 

klassråden och elevrådet. Det är rektor som beslutar om ordningsreglerna. 

Ordningsreglerna diskuteras och följs upp varje år. 

 

Ordningsregler 

 

Som elev får du information och hjälp av skolans vuxna hur man uppträder i 

skolan. Du kan själv hjälpa till att göra det trivsamt genom att  

  

- vara mot andra som du vill att de ska vara mot dig 

- att vara rädd om vår skola och allt som hör dit 

 

Det är inte tillåtet att:  

- lämna skolans område under skoltid utan tillåtelse från läraren eller 

fritidspedagogen 

- ta med farliga eller störande föremål till skolan 

- cykla på skolgården, annat än på skolans lekcyklar 

- ta med godis till skolan 

- vara inne under rasten utan särskild tillåtelse 

- kasta snöboll eller andra saker/material som ej är relaterat till en 

aktivitet/sport 

 

När man åker skateboard eller inlines är det hjälmtvång. Hjälmtvång gäller 

även när elever cyklar i skolans regi. All utrustning tas på utomhus. Var 

uppmärksam på vart det passar bäst att åka för stunden, beroende på vilka 

andra aktiviteter som pågår på skolgården.  

 

Alla uniformer, märken, symboler, tecken eller handlingar som kan 

förknippas med nazism eller andra militanta, rasistiska, odemokratiska 

grupperingar, är förbjudna i kommunens grundskolor.   
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Symboler för narkotiska droger, t ex i form av smycken eller på kläder, är 

förbjudna. Beslutet grundar sig i vårt avståndstagande mot droger. 

 

Mobiltelefoner ska vara avstängda under skoltid samt fritidshemstid. 

Telefonen lämnas in till ansvarig pedagog och återfås vid hemgång eller vid 

behov. Undantag från regeln gäller endast vid överenskommelse med 

ansvarig pedagog.  

 

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma personer – elever eller personal 

– utan samtycke. För elever krävs vårdnadshavarnas samtycke. 

 

Om reglerna inte följs, hör vi av oss från skolan till hemmen, så att vi 

tillsammans kan lösa uppkomna problem. 

 

Tänk på att läxorna är en viktig del av ditt skolarbete.   

 

Tänk också på att du mår bättre och att skolarbetet går lättare om  

- du äter frukost innan du går till skolan 

- du är ute på rasterna 

- du äter skollunch 

- du lägger dig i tid på kvällen 

 

På vår skola är alla elever allas elever. Därför ska du respektera och följa det 

som alla vuxna säger på Herrhagsskolan! 

 

Värdegrund och förhållningssätt 

 

Vi arbetar kontinuerligt i vardagen med värdegrundsfrågor och 

förhållningssätt för trygghet och studiero. Vi arbetar även aktivt med vårt 

språkbruk på skolan.  

 

1. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 

2. Prata med varandra, inte om varandra. Sprid inte falska rykten. 

3. Säg snälla och uppmuntrande saker till varandra. 

4. Var schyst när du leker. 

5. När någon säger SLUTA så måste man respektera det. Ett NEJ 

betyder NEJ. 

6. Alla är okey. Vad bra att vi är olika. 
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Åtgärder för elevers tillrättaförande 

 

Om elev uppträder olämpligt eller bryter mot skolans ordningsregler, används en 

rutin där det alltid finns en ytterligare åtgärd i stigande ordning att ta till, så länge 

som inte reglerna följs. Åtgärdskedjan bryts i och med att eleven tar rättelse. 

 

1. Den vuxne som ser att en regel inte följs säger till direkt. Klassläraren 

informeras. 

2. Klassläraren har ett enskilt samtal med den elev som inte tar rättelse. 

3. Klassläraren meddelar elevens vårdnadshavare via telefon eller genom att 

inbjuda till ett samtal i skolan om de inträffade händelserna. Klassläraren 

kan välja att ha med sig ytterligare någon ur personalgruppen.  

4. Klassläraren kan be rektor komma till klassen, till en grupp elever eller till 

en elev för att samtala med klassen, gruppen eller eleven om problemet.  

5. Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till 

upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse, anmäls saken till rektor 

och frågan tas upp med elevhälsan. Elevhälsan försöker tillsammans med 

rektor, efter kontakt med elevens vårdnadshavare, få eleven att bättra sig 

efter åtgärder som är avpassade till elevens individuella förhållanden.  

6. Rektor och elevhälsan anmäler förhållandet till barn- och 

ungdomsnämnden för överväganden om lämplig åtgärd.  

 

Disciplinära och andra särskilda åtgärder, skollagen 5 kap 

 

En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett 

undervisningspass, om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder 

olämpligt, och eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 

(7 §) 

 

Under samma förutsättning som i 7 § får en lärare eller rektor besluta att en elev 

ska stanna kvar i skolan (kvarsittning) under uppsikt högst en timme efter att 

skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme 

innan undervisningen börjar. (8 §) 

 

Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller 

om eleven gjort sig skyldigare till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att 

saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna 

för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap 8 § är uppfyllda ska även en sådan 

utredning inledas. (9 §) 

 

Efter en utredning enligt 9 § får rektor besluta att tilldela eleven en skriftlig 

varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan 

komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.  

 

Rektorn får besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan 

undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats 

inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter utredning enligt 9 § inte 

varit tillräckliga eller om det är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna 

trygghet och studiero (tillfällig omplacering, 12 §).  Åtgärden får inte gälla för 

längre tid än fyra veckor. Även tillfällig placering fyra veckor vid annan skolenhet 

kan beslutas. Om det är nödvändigt kan rektorn fatta beslut om avstängning (14-15 

§§) högst en vecka, två gånger per kalenderhalvår. 


