
Sida

1 (1)

Ordningsregler Färjestadens högstadium läsåret 22/23

Färjestadens högstadium
En skola för alla och för var och en

På Färjestadens högstadium;
- visar vi varandra respekt
- tar vi gemensamt ansvar för våra olika lärmiljöer
- arbetar elever och personal aktivt tillsammans för att skapa

trygghet och studiero
- har vi nolltolerans mot skojbråk och alla former av kränkningar
- lämnar vi in mobiltelefonen för att ha en helt mobilfri skoldag
- är skolans tre arbetslagsarenor skofria och vi tar av skorna

utanför dörrarna in till arenorna
- är elevskåpen skolans egendom och till för att förvara

skolmaterial och tillåtna personliga tillhörigheter
- är vi hälsosamma och lämnar godis, läsk och energidryck

hemma
- färdas vi inte i motordrivna fordon under skoldagen
- har vi en tobaksfri miljö och använder inte några produkter

som förknippas med rökning eller snusning

Skolan är ingen allmän plats under skoldagen vilket innebär att obehöriga ej äger
tillträde. Detta gäller alla som inte är anställda eller inskrivna som elever på skolan.
Besök görs endast i överenskommelse med skolan vilket rektor beslutar om. Vid
besök kontaktas skolexpeditionen.
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Konsekvensbeskrivning

Om elev inte följer de regler vi gemensamt kommit fram till arbetar vi enligt
följande konsekvensbeskrivning. Hur de olika stegen i
konsekvensbeskrivningen används kan vara beroende av händelsens
karaktär.

Steg 1 Den i personalen som uppmärksammar/blir uppmärksammad på en
elev som inte följer ordningsreglerna påtalar för eleven om vilka
regler som råder. Eventuellt meddelas elevens mentor om samtal till
vårdnadshavare.

Steg 2 Om elev inte ändrar på sitt beteende trots en eller upprepade
tillsägelser, eller om situationen från början bedöms som allvarligt, ska
personal/ mentor ha ett samtal med eleven och övriga inblandade, samt
informera rektor. Vårdnadshavare kallas till möte vid behov alternativt
endast underrättas om vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits.
Händelsen och åtgärderna dokumenteras av mentor.
(Skollagen 5 kap 6-8 §, 22- 23 §)

Steg 3 I händelse av att ovanstående åtgärder inte ger effekt arrangeras ett
samtal med eleven, vårdnadshavare, rektor, trygghetsteam/elevhälsa,
mentor och eventuellt socialtjänst. Samtalet ska utmynna i en utredning
enligt skollagen 5 kap 9-10 § där det tydligt anges vad det är som brister,
vilka åtgärder samt vilken uppföljning man har kommit överens om. Beslut
om åtgärder dokumenteras.

Steg 4 Om förhållandet inte förbättras beslutar rektor om vidare åtgärder
där konsekvenserna stegras enligt skollagen eller andra lagar som reglerar
den aktuella händelsen (Skollagen 5 kap 11- 24 §).


