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Till vårdnadshavare med barn Frödinge skola 

Enligt Skollagen (2010:800 5 kap 5§) ska det på varje skola finnas ordningsregler som syftar 

till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. För att få en arbetsplats där alla trivs och känner sig 

trygga behöver alla förhålla sig lika till dessa regler. Frödinge skolas ordningsregler har 

beslutats i samråd med representanter för personal, elever (klassråd och elevråd) och 

skolledning. Ordningsreglerna är ett stöd i vårt arbete med att skapa en bra skola där trygghet 

och arbetsro betonas.  

Ordningsregler ska vägleda elever, vårdnadshavare samt alla vuxna i skolan om förhållanden 

eller situationer som rör arbetsmiljön i skolan. Det är självklart att alla följer de regler som 

skolan har. Om någon bryter mot våra gemensamma regler kommer skolan att följa upp och 

vidta åtgärder enligt skolans ”konsekvenstrappa” samt dokumentera vidtagna åtgärder 

(skollagen 2010:800, 5 kap 6-15 §). Allting kan inte regleras med regler, därför förutsätts att 

du som elev eller anställd på skolan även använder sunt förnuft och aktivt bidrar till att skapa 

en trivsam miljö på vår gemensamma arbetsplats. 

I det här arbetet är ni vårdnadshavare viktiga och vi räknar från skolans sida med att ni delar 

vår uppfattning och samtalar om ordningsreglerna och dess betydelse med era barn.  

 

Frödinge skola 2019-08-14 

 

Diala Eliasson, rektor 
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Grundläggande värden 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. 

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. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke konfessionell. 

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 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2016). Med stöd av detta har vi enats om att följande ska 

gälla på Frödinge skola. 

 

Hänsyn och respekt 

1. Vi behandlar alla omkring oss med respekt.  

2. Vi använder ett vårdat språk.  

3. Vi kommer i tid till lektionerna. 

4. Vi ser till att alla får arbetsro både i och utanför klassrummen. 

5. Vi lämnar ytterkläder, mössa, keps och motsvarande i kapprummet. 

6. Vi visar bra bordsskick, låter andra få matro och torkar borden efter oss i matsalen. 

7. Vi håller rent och är rädda om vår yttre och inre miljö. 

8. Mobiltelefon ska inte användas, synas eller höras under skoltid och tid vid fritidshem. 

9. 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.  
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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 aktsamma om våra egna, kamraters och skolans saker och ersätter det som blir 

förstört t.ex. läromedel. 

2. Vi tar med oss värdesaker på egen risk, men de får inte störa verksamheten, t.ex 

mobiltelefoner. Skolan ersätter inte stulna/förstörda 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 

1. Vi lämnar godis hemma. 

2. Vi är ute på rasterna 

3. Vi undviker det som är allergiframkallande, t.ex. starka dofter, hår från pälsdjur. 

 

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 

1. Vi stannar inom skolans område under hela skoldagen och fritidstiden, tills man blir 

hämtad, gått hem eller tills man har åkt med skolbussen hem. 

2. Elever som slutat skolan för dagen skall lämna skolans område med undantag av barn 

som åker skolskjuts. Det är även olämpligt att elever som slutat för dagen återvänder till 

skolans och fritidshemmets område medan verksamhet pågår.  

3. Efter skoldagens slut ansvara skolan endast för de elever som åker beviljad skolskjuts. 

Vi har ansvaret för barnen tills bussen går från skolan. 

4. Vi kastar inte snö/snöboll, pinnar och dylikt. 
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5. På skolans område vardagar mellan 05.30 och 18.30 lämnas cyklar, inlines, skateboards 

m.m. på anvisad plats eller bärs i väskan. 

 

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). 

 

 

Vid brott mot ordningsreglerna i klassrummet kan läraren använda sig av: 

 

- Utvisning ur undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass 

(tillsynsplikten åligger skolan). Dokumenteras. 

 

- Kvarsittning under uppsikt högst en timme innan eller efter skoldagen. Dokumenteras. 

 

- Omhändertagande av föremål som stör utbildningen eller utgör en fara för säkerheten. 

Föremålet återlämnas vid skoldagens slut. Vid särskilda skäl återlämnas föremålet 

inom fyra dagar och vårdnadshavare informeras samt dokumentation sker. 

 

- Föremål som hamnar under brottsbalken, narkotikastrafflagen, vapenlagen och förbud 

mot hälsofarliga varor och doping omhändertas och rektor gör en polisanmälan. 

   

Rektorn eller läraren måste vara särskilt återhållsam med att besluta om åtgärder när det 

gäller elever i förskoleklass eller i grundskolans lägre åldrar. 
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OBS! Talongen skall tas med påskriven till skolan! Senast 29 augusti 

Vi har tagit del av ovanstående ordningsregler: 

 

Elevens namn:_____________________________________________ 

 

Vårdnadshavare:___________________________________________  

 

Vårdnadshavare:___________________________________________ 

 

 


