
  

 

Postadress: Norrstrandsskolan, Box 4093,, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Norra Allén 33 

Tel: 054-540 00 00  Fax: 054 - 15 14 89  Epost: norrstrandsskolan@.karlstad.se Org.nr: 212000-1850  Säte: Karlstad Bankgiro: 405-2213 

  

 

 

 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

Norrstrandsskolan åk 7-9 

 

 

Till alla elever och all personal vid 

Norrstrandsskolan åk 7-9  

Karlstad 2020-01-18 
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Rektor Michael Lidström 

 

 

 

Ordningsregler och umgängesregler    
 

Ordningsregler 

 

Vår skola är en arbetsplats med många elever och vuxna. För att skolan ska vara en 

bra och trivsam arbetsplats har vi följande ordningsregler: 

 

▪ Ingen på skolan får utsätta någon för kränkande behandling eller 

diskriminering. 

▪ Du ska komma i tid till lektionerna och ha med dig arbetsmaterial. 

▪ Mobiltelefoner skall placeras i skåpen då det är lektion. Mobiltelefoner får 

inte tas med till omklädningsrummen. De ska heller inte användas i 

matsalen. Stillbilder eller rörliga bilder får inte tas utan berördas 

medgivande. 

▪ Ytterkläder förvaras i elevskåpen.  

▪ På skolan ska nötter, mandlar, sesamfrön eller produkter som innehåller spår 

av dessa inte ätas.  

▪ I skolans lokaler ska läsk, tuggummi, godis och snacks inte intas.  

▪ Skräp ska slängas i papperskorgar. 

▪ Om du förstör någonting ska du meddela mentor, vaktmästaren eller 

skolledning för diskussion om ersättning. 

▪ Du ska inte ta med farliga föremål som kan skada dig själv eller andra. 

▪ Att kasta snöboll, paradisäpplen, kastanjer eller liknande är förbjudet. 

▪ Energidrycker, tobaksvaror, snus och e-cigaretter får inte användas under 

skoltid. 

▪ Fusk får inte förekomma. Till fusk räknas även att kopiera information från 

internet. 

 

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

nazism eller andra militanta, rasistiska, odemokratiska grupperingar är förbjudna i 

kommunens grundskolor. 

 

Symboler för narkotiska droger, t ex i form av smycken eller på kläder är 

förbjudna.  
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Som ett led i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete mot droger ger vi 

polisen tillstånd att med hundar eller på annat sätt, utanför skoltid, oaviserat 

genomsöka skolans lokaler och elevskåp. Polisen har rätt att öppna skåp vid 

markering av hund. 

 

Elever som bryter mot ordningsreglerna behöver stöd för att ändra sitt beteende. 

Om reglerna inte följs trots tillsägelser kontaktas hemmet. Elev kan avvisas från en 

lektion. Eleven kan då behöva ta igen sin undervisning efter skoldagens slut. 

Undervisningen kan för elev organiseras på annat sätt på den egna skolan eller på 

annan skola om nödvändigt. Lärare eller rektor omhändertar föremål som stör eller 

utgör en fara för verksamheten. Rektorn kan besluta om att tilldela elev en skriftlig 

varning.  

 

 

Umgängesregler 

 

Umgängesreglerna är till för att skapa en bra skola med goda förutsättningar för 

delaktighet, ansvar och en god miljö för lärande.  

 

 

▪ Visa hänsyn och respekt för andra. 

▪ Var tydlig och ärlig. 

▪ Följa och främja TSR som står för trygghet, studiero och respekt. 

▪ Våga stå för det du gör. Om du har gjort något dumt – berätta det för någon 

vuxen. 

▪ Om du ser andra göra sådant som är fel – säg då till den eller berätta för 

någon vuxen. 

▪ Var positiv! Det är viktigt att se möjligheter och inte bara problem även 

om det ibland känns svårt och besvärligt. 

▪ Tänk på att det som du tycker är skoj kan uppfattas på annat sätt av andra. 

▪ Alla på skolan ska ha ett fint bemötande. Det innebär bland annat att: 

o Hälsa på varandra  

o Tilltala varandra med namn eller snälla smeknamn 

o Invänta sin tur och inte avbryta 

o Be om hjälp på ett trevligt sätt 

o Använda ett vårdat språk 


