Ängetskolan
Ordningsregler
Vid Ängetskolan ska vi erbjuda eleverna bästa möjliga undervisning och erbjuda en
trygg, lugn och trivsam arbetsmiljö.
På Ängetskolan har jag som elev både
rättigheter och skyldigheter. Om jag
bryter mot dessa regler medför det
konsekvenser.

Skollagen 2010:800
5 Kap Ordningsregler
5 § Ordningsregler ska finnas för varje
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan
av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om ordningsregler.

Rättigheter
1. Jag har rätt att känna mig glad, trygg, bli
respekterad och inte utsättas för psykisk eller
fysisk kränkning.

1.

Skyldigheter
Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk,
visar respekt och utsätter ingen för psykisk eller
fysisk kränkning.

2.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

2.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial
och använder tiden till lärande.

3.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

3.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig.

4.

Jag har rätt till lunch varje dag.

4.

Jag använder inte ytterkläder i skolrestaurangen.
Serverad mat äter jag endast i skolrestaurangen.
Jag strävar efter att inte ta för mig mer mat än
det jag äter upp. Jag lämnar min plats ren och
städad efter mig.

5.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolans
lokaler för att kunna göra ett bra arbete.

5.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer
givna instruktioner från lärare och annan
personal.

6.

Jag har rätt till att inte bli störd av mobiltelefoner
och annan elektronisk utrustning i
undervisningen. Jag tar med min mobiltelefon och
annan elektronisk utrustning på eget ansvar till
skolan.

6. Elektronisk utrustning får inte vara störande för

7.

Jag har tillgång till en skola med läromedel som
gör att jag kan nå målen i läroplanen och
kursplanerna.

7.

Jag ansvarar för mina läromedel och mina
värdesaker. Jag respekterar skolans och andras
egendom.

8.

Jag har rätt till en rökfri skolmiljö.

8.

Det är rökförbud på skolans område.

9.

Jag har rätt till en alkohol- och drogfri skolmiljö.

9.

Det är förbjudet att vistas i skolan under
påverkan av alkohol eller andra droger. Det är
också förbjudet att förvara eller inneha alkohol
och andra droger på skolan.

utbildningen. ”Det är inte tillåtet att filma eller
fotografera på skolan utan att först ha fått
tillstånd.”

10. Jag har rätt till skolans lokaler för utbildning.
Ängetskolan vill också vara öppen för alla
föräldrar, även om skolan inte är en allmän plats.

10. Jag bjuder aldrig in en besökare till skolan utan
att söka tillstånd hos min närmaste lärare och
rektor på expeditionen. Om jag skall lämna
skolans område söker jag tillåtelse hos
klassläraren.

11. Jag har rätt till en rättssäker bedömning av mina
kunskaper och förmågor baserat på
styrdokumenten

11. Jag tar ansvar för skolarbetet genom att alltid
göra mitt bästa och vara aktiv på lektionerna. Jag
fuskar inte med prov, läxor eller annat.

Om jag bryter mot våra ordningsregler: Kommer mina rättigheter att dras in.
Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende är att mina rättigheter kan inskränkas.
Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och
andra liknande tillfällen. Vid upprepade sena ankomster eller störande beteende ansöker
kontaktlärare till Elevhälsan. Eleven får även ta igen förlorad lektionstid genom kvarsittning.
Förflyttning till annan undervisningsgrupp eller skola kan bli aktuell. Grövre brott (t ex
skadegörelse, hot, våld, slagsmål och mobbing) kan anmälas till Polisen och i vissa fall
Arbetsmiljöverket.
1. Lärare och annan personal har en skyldighet att anmäla kränkande behandling som de
har sett eller fått kännedom om till rektorn. Denne ska i sin tur anmäla detta till
huvudmannen. En utredning kring den anmälda händelsen inleds. Åtgärder vidtas
utifrån vad utredningen visar. (Skollagen 2010:800 6 kap § 10)
2. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt. (Skollagen 2010:800 7 kap § 20) Om en elev i grundskolan eller
grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska
elevens ansvarige lärare se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om
att eleven har varit frånvarande. (Skollagen 2010:800 7 kap § 17) Frånvaron förs in på
terminsbetyget.
3. Om jag trots uppmaning inte städar upp efter sig och eventuellt sina kamrater kan
hemmet kontaktas för att enas kring åtgärder.
4. Om jag trots flera tillsägelser inte följer de regler som finns i matsalen kontaktas
hemmet för att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas.
5. Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade
för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en
elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan även beslutas kring utvisning,
kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet,
avstängning och omhändertagande av föremål. (Skollagen 2010:800 kap 5 §§ 6-23)
6. Jag lämnar elektronisk utrustning till läraren om min lärare bestämmer så. Rektorn
eller en lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för
utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten. (Skollagen 2010:800 kap 5 §
22)
7. Om jag förstör eller skadar skolans eller andras egendom kan jag och mina föräldrar
bli ersättningsskyldiga. Detta bedöms från fall till fall.
8. Om jag bryter mot rökförbudet kontaktas vårdnadshavare och skolsköterska. Skolan
kan bara arbeta förebyggande till att elever inte börjar röka.
9. Vid misstanke om missbruk eller påverkan av alkohol eller andra droger ska rektor
omgående kontaktas. Vid behov tillkallas polis. Rektor ansvarar för att följande
åtgärder vidtas:
1. Rektor samtalar enskilt med eleven eller tillsammans med elevhälsovården om vad
som föranlett misstanke om missbruk av alkohol eller andra droger.
2. Elevens vårdnadshavare kontaktas.
3. Samtal förs med vårdnadshavare och elev om att anmälan görs till
mottagningsgruppen på Välfärdsförvaltningen.
4. Anmälan görs till socialtjänsten.
5. Eleven eller föräldern kan vända sig till rådgivningsbyrån för stöd i missbruks- och
beroendefrågor.
10. Skolan är inte en allmän plats där vem som helst får vistas. Om besökare kommer till
skolans område utan tillstånd kommer de att avvisas och vårdnadshavare till den elev
som bjudit hit besökaren kommer kontaktas. Skolan vill vara öppen för föräldrar.
11. Föräldern kontaktas av läraren vid fusk. Rektor och lärare måste från fall till fall göra
bedömningar om eleven exempelvis ska få göra om ett nytt prov.

