
 
Djursdala och Södra Vi skolor och fritidshem    2022-08-23 

 

Ordningsregler läsåret 2022/2023 
 
Inledning 
 
Djursdala och Södra Vi skolors och fritidshems huvuduppdrag är att ge alla elever en god 
grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. När vi följer 
våra gemensamt framtagna ordningsregler känner vi trygghet. 

 
Våra ordningsregler 
 
Vi vill att skolan och fritidshemmet ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. 
 
Därför… 

• bemöter vi varandra på ett artigt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro 
• hälsar vi på varandra och använder ett vårdat språk utan svordomar och könsord 
• kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss 
• skräpar vi inte ner och vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus 
• lämnar vi toaletterna rena och fina så att de som besöker toaletten efter oss inte 

möts av en ofräsch toalett. 
• använder vi inte ytterkläder när vi är inomhus 
• använder vi inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling, varken på 

internet eller på annat sätt 
• är snöbollskastning inte tillåtet 
• tar vi inte med oss farliga saker 
• värnar vi om arbetsro såväl i klassrum som utanför genom att gå lugnt i skolans 

lokaler och låta mobiltelefoner vara avstängda och förvarade i väskan under hela 
skoldagen. 

• lämnar elever inte skolans område utan lärares tillstånd 

 

Konsekvensplan 
 
Denna konsekvensplan använder vi om någon elev bryter mot våra ordningsregler. Om steg 
1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition 
är att steg 1 - 3 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler. 

1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven. 

2. Rapport till klasslärare. 



3. Telefon/mailkontakt med vårdnadshavare. 

4. Vårdnadshavare kallas till skolan. 

  

*Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om elev avsiktligt förstör skolans och 
fritidshemmens byggnad, inredning eller material. 

*Vid de tillfällen pedagogerna anser att man stör undervisningen i klassrummet blir man 
hänvisad till plats utanför klassrummet. Undervisningstid som man missat pga. att man inte 
följt reglerna ersätts med undervisning före eller efter den ordinarie skoldagens schema, 
högst 40 minuter/dag. 

*Personal har rätt att frånta elever föremål som stör undervisningen. 

  

Dessa ordningsregler är framtagna i samarbete mellan elever, föräldrar och personal på 
Djursdala och Södra vi skolor. 

  

 

Torbjörn Sandberg 
Rektor 

 
 


