
 

  

 

  

Ordningsregler Kvarnbergsskolan läsåret 2021-22 
 

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 2021-09-06 

 

Kamratskap – Raster – Godis - Mobiltelefon 

• 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. 

• Vi äter inte godis eller snacks på skolan utom vid speciella tillfällen, som vi kommit 
överens om. 

• Mobiltelefon används inte inom skolans område. Eventuella undantag ansvarar 
klassläraren för. 

• Ipads- och datoranvändning: När man använder Ipads och datorer ska man endast 
söka på sådant som hör till uppgiften på lektionen. 

• Snöbollskastning är inte tillåten på skolan. Endast under speciella tillfällen är 
snöbollskastning tillåten och då med ansvarig vuxen.  

• Vi använder endast skolans cyklar på skolgården. Vi cyklar inte vid cykelstället eller 
på gräset och puttar inte på varandra.  

• Vi lämnar inte klassrummet utan tillåtelse/utan anledning. 
 

Att skilja på ditt och mitt/ Vårda innemiljön 

• Vi är rädda om skolans saker. Om man medvetet har sönder något får man betala 
ett skadestånd. 

• Om du tar med egna värdesaker till skolan har du själv ansvar för dem. 

• Vi rör inte varandras saker som finns i klädfack eller klassrummet såvida man inte 
har fått tillåtelse för detta av berörd elev. 

• Vi går inomhus. 

• Vi tar av oss uteskorna när vi är inomhus.  

• I korridoren är vi noga med att prata i normal samtalston och vi ser till att våra 
kläder och skor hänger och står uppställda på vår plats.    

• Vid toalettbesök så sitter vi ner på toalettstolen. Vi lämnar toaletten ren och fräsch. 

• I matsalen pratar vi i normal samtalston så alla får matro.  

• I matsalen gäller att man är tyst när man går in och tar sin mat (i matkön) och när 
man lämnar sin tallrik i diskkön. Alla ska tvätta sina händer innan maten. 

• Vi har inte ytterkläder på oss inomhus, såsom keps, mössa och vantar. 

• Alla har ett ansvar att hålla duscharna fräscha. 
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 och rektor 
Hjälper inte det… 
Vårdnadshavarna kallas till ett möte på skolan. 
 

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

OBS: Om du som vårdnadshavare har någon synpunkt kring ovanstående ordningsregler 
kan du vända dig till ert barns mentor. 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 Marit Norlund 


