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Ordningsregler läsåret 22/23
Skansenskolan och Alunskolan
Vi visar varandra respekt och hänsyn.
Vi är goda arbetskamrater - samarbetar och ger varandra studiero.
Vi är rädda om vår gemensamma miljö.

På vår skola:

- Har vi nolltolerans mot maktlek och alla former av kränkningar,

- är samtycke en självklarhet vid alla aktiviteter som pågår,

- använder vi ett vårdat språk och kroppsspråk,

- har vi mobilförbud under skoltid,

- ger vi varandra matro när vi äter tillsammans,

- lämnar vi godis, chips, läsk och energidryck hemma,

- lämnar vi nötter och frön hemma och tänker på att inte använda starka

dofter,

- är snöbollskastning förbjuden,

- håller vi oss inom skolans område under skoltid (elever åk F-6) om

inget annat är överenskommet med skolans personal.

Gemensamt framtagen av personal och elever på Skansen- och Alunskolan

Helena Djukanovic, rektor Skansenskolan F-9 samt Alunskolan F-6
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Konsekvensbeskrivning
Om elev inte följer de regler vi gemensamt kommit fram arbetar vi enligt
följande konsekvensbeskrivning:

Steg 1
Den i personalen som uppmärksammar/blir uppmärksammad på att elev inte
följer ordningsreglerna,  påtalar för elev vilka ordningsregler som råder vid
Skansen- och Alunskolan samt meddelar 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 mentor ha samtal med
elev och övriga inblandade, samt informera rektor. Vårdnadshavare 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
elev, vårdnadshavare och lärare samt eventuellt elevhälsa, trygghetsteam och
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 §)
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