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Vimarskolan 7-9

Ordningsregler för Vimarskolan, åk 7 - 9
I läroplanen, LGR 11, står bland annat att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan
ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Organisationer, politiska partier med flera, som vill informera eleverna om sin verksamhet, ska ha
tillstånd av rektor. Informationen ska också ingå i ett sammanhang i skolans undervisning. Om
informationen är av sådan art att elever kan förmodas bli kränkta eller den allmänna ordningen störas
avslås ansökan.
Med stöd av detta har vi enats om att följande skall gälla på Vimarskolan i år 7 - 9:

Hänsyn och respekt
1. Vi behandlar alla omkring oss, som vi vill bli behandlade själva.
2. Vi håller tider.
3. Vi bidrar till studiero.
4. Vi respekterar allas arbete (såsom lärare, elever, vaktmästare, lokalvårdare,
måltidspersonal m.fl.).
5. Vi har allt nödvändigt material, såsom böcker, pennor, sudd m.m. med oss vid lektionens början.
6. Vi lämnar ytterkläder i skåpet eller hänger dem på stolen i klassrummet.
7. Mobiltelefon ska inte användas, synas eller höras under lektionerna.
8. Rektor måste godkänna fotografering, filmning eller ljudupptagning på skolans område.
Fotografering av skolmaterial bestäms av lärare.
Påföljd
1. Vid bristande respekt mot en eller flera av punkterna 1 – 8 kan elever avvisas från
lektion/samling. Därefter klargör klassföreståndarna reglerna för eleven.
2. Om detta upprepas kontaktas vårdnadshavare och elev för ett möte med klassföreståndarna där man
tar beslut om ytterligare åtgärder.
3. Kvarstår problemet kontaktas vårdnadshavare och elev för ett möte med rektor och
klassföreståndarna.
Rektor informerar om beslut för ytterligare åtgärder.

Ekonomi
1. Vi är rädda om allt det som tillhör skolan.
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Påföljd
Vid avsiktlig förstörelse skall eleven/vårdnadshavare ersätta eller reparera. Vandalisering och grov
förstörelse polisanmäls.

Hälsa
1. Det är inte tillåtet att förvara eller bruka tobak eller energidryck inom skolans område.
2. Vi kastar inte snö/snöboll någonstans inom skolans område.
3. Vi äter och dricker inte under lektionstid.
4. Vi använder inte sådant som kan vara allergiframkallande, t ex starka dofter.
Påföljd
Vid upprepad brist på respekt mot punkterna 1 – 4 kommer skolan att kontakta vårdnadshavare för ett
gemensamt beslut om ytterligare åtgärder.

Säkerhet
1. Vi använder inte något slags fordon/fortskaffningsmedel (t ex bil, cykel, moped, skateboard,
rullskridskor mm) på skolans område mellan klockan 6.30 och 18.30 på skoldagar. Undantag
gäller för nödvändiga transporter och arbeten.

Övrigt
För vissa ämnen eller vid vissa tillfällen kan särskilda regler gälla.
Skolan får omhänderta störande/farliga föremål (skollagen kap.5 § 22).
Vid misstanke om brott, såsom innehav av vapen, droger, berusningsmedel m.m. kan elevskåp öppnas.
I förekommande fall görs polisanmälan.

Pernilla Begu, rektor Vimarskolan 7-9

