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Ordningsregler Vimarskolan läsåret 2017-2018
Hänsyn och respekt










Vi behandlar alla omkring oss med respekt.
Vi använder ett vårdat språk.
Vi kommer i tid till lektionerna.
Vi ser till att alla får arbetsro både i och utanför klassrummen.
Vi undviker ytterkläder och mössa/keps inomhus.
Vi visar bra bordsskick, låter andra få matro och torkar borden efter oss i matsalen.
Vi håller skolan ren från nedsmutsning.
Mobiltelefon ska inte användas, synas eller höras under skoltid och tid vid fritidshem.
Rektor måste godkänna fotografering, filmning eller ljudupptagning på skolans område.
Användning av mobiltelefon i studiesyfte bestäms av lärare.

Påföljd
1. Vid bristande respekt mot en eller flera av punkterna 1 – 9 sker påföljd enligt skollagen kap 5.
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



Vi är rädda om våra egna, kamraters och skolans saker och ersätter det som vi avsiktligt
förstört.
Vi tar med värdesaker på egen risk, men de får inte störa verksamheten. Skolan ersätter
inte stulna saker.

Påföljd
Vid uppsåtlig skadegörelse på skolans egendom sker eventuellt en polisanmälan samt den skyldiga blir
ersättningsskyldig. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen finns det inte någon nedre åldersgräns för
skadeståndsskyldighet. Barn som ännu inte fyllt 15 år och därför inte kan straffas för att ha orsakat en
skada blir ändå skyldiga att ersätta skadan. Utgångspunkten är att barn i åldern 6-8 år betalar 1/4-1/3 av
skadan, barn i åldern 9-12 år betalar 1/3-2/3 och barn i åldern 13-14 år betalar 2/3-3/4. Klasslärare
informerar vårdnadshavare vid uppsåtlig skadegörelse.

Hälsa




Vi lämnar godis hemma.
Vi är ute på rasterna.
Vi undviker parfym och annat som kan vara allergiframkallande.
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Påföljd
Vid upprepad brist på respekt mot punkterna 1 – 3 kommer skolan att kontakta vårdnadshavare för ett
gemensamt beslut om ytterligare åtgärder.

Trygghet och säkerhet





Vi stannar inom skolans område under skoldagen.
All snökastning är förbjuden inom skolans område.
Vi undviker fordon/fortskaffningsmedel (t ex. bil, cykel, inlines, skateboard mm) på
skolans område vardag mellan klockan 06.00 – 18.30.
Vi rekommenderar att man cyklar till skolan först efter trafikdagen på vårterminen i åk 3.

Påföljd
Vid upprepad brist på respekt mot punkterna 1 – 4 kommer skolan att kontakta vårdnadshavare för ett
gemensamt beslut om ytterligare åtgärder.

Övrigt
För vissa ämnen eller vid vissa tillfällen kan särskilda regler gälla.
Skolan får omhänderta störande/farliga föremål (skollagen kap.5 § 22).
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