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Svartbäcksskolans rektorsområde

All personal, elever och vårdnadshavare på
Svartbäcksskolans Ro

Trygghet och studiero
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och
elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det
tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns
i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som
exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.
Varje klass och fritidshem skapar också sina egna trivselregler.
En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare,
pedagoger, vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och
har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av
lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler och
förväntningar. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för
att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.
Förväntningar skola, vårdnadshavare samt elev
Av skolan kan ni förvänta er att:










barnens undervisning utgår från kunskapsmål, normer och värden i läroplanen.
undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar.
ordningsregler sätts upp i dialog med eleverna.
arbete kring normer och värden sker för att träna eleverna att respektera varandra.
du som förälder ges kunskap om skolans mål, arbetsformer och
bedömningsgrunder.
få erbjudan om utvecklingssamtal om ditt barns lärande och utveckling.
få information om förändringar på skolan som påverkar ditt barns fortsatta lärande
och utveckling.
du kontaktas så fort som möjligt när det uppstår akuta problem eller frågor som rör
ditt barn.
vi tar ansvar för kontakten med dig som förälder och att sträva efter en god
relation.
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Av dig som förälder förväntar vi oss att:









ditt barn kommer till skolan och deltar i undervisningen.
du bidrar till ditt barns lärande och utveckling.
anmälan om frånvaro sker när ditt barn inte kan delta i skolan.
ditt barn följer skolans regler.
du deltar i de möten och samtal som skolan kallar till.
du tar del av information från skolan om ditt barns lärande och utveckling.
kontakt med skolan sker så snart som möjligt när problem uppstår eller frågor som
rör ditt barn och som skolan behöver känna till.
du visar respekt och tillit för skolans personal och eftersträvar en god relation.

Av dig som elev förväntar vi oss att:









du efter mognad och ålder kommer i tid till lektionerna och har med dig det
material som du behöver och följer den planering som gäller för lektionen.
du behandlar alla barn och vuxna på ett respektfullt sätt.
du är rädd om materialet du använder i skolan.
du tar hänsyn till andras behov av arbetsro.
du är inom skolans område på skoltid och fritidstid.
du har ytterkläder på dig utomhus och inte inomhus.
du följer reglerna för mobiltelefoner.
du inte äter godis och tuggummi i skolan.

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.

Disciplinära åtgärder ska inte vara en bestraffning
Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där
skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en
god studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda
till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på
skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande.









Tillsägelse/samtal med eleven
Kontakt med vårdnadshavare
Utvisning och kvarsittning
Utredning i samråd med föräldrar
Skriftlig varning
Intern tillfällig omplacering av en elev
Extern tillfällig placering av en elev vid en annan skola
Avstängning
Åtgärdstrappans steg enligt skollagen (SFS 2012:800) 5 kap Trygghet och arbetsro
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Svartbäcksskolans rektorsområdes
ordningsregler
På Svartbäcksskolan möter vi varandra med respekt, omtanke trygghet, och
tillit.
Följande ordningsregler gäller på vår skola:
1. Jag vet att alla former av våld är förbjudet.
2. Jag vet att jag inte får ta med mig farliga saker till skolan som kan skada mig själv
och andra.
3. Jag använder ett vårdat språk utifrån skolans Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.
4. Jag använder ett förhållningssätt utifrån skolans Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.
5. Jag vet att snöbollskastning inte är tillåtet inom skolans område.
6. Jag vet att cyklar, inlines, skateboards och kickbikes inte är tillåtna på skolgården.
7. Jag vet att skolan är mobilfri och jag lämnar in min mobil i ”mobildagis” när
skolan börjar och tar tillbaka den när skolan/fritids är slut.
Mobilerna låses in under skol- och fritidstid.
8. Jag vet att jag kan bli ersättningsskyldig om jag har sönder saker.
Om en elev inte följer skolans ordningsregler gäller följande:
- Tillsägelse
- Kontakt med hemmet
- Åtgärdstrappans steg enligt skollagen (SFS 2012:800) 5 kap. Trygghet och arbetsro

Skolans ordningsregler har fastställts under Rättighetsrådet i september 2021
Skolledning och Rättighetsråd
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