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Ordningsregler-ur respekt skapas trygghet- 

För att skolan skall vara en lärande miljö som Du som elev har rätt att kräva, är det viktigt att Du 

känner dig trygg. Trygghet skapas bäst om man visar respekt för varandra. För att skapa denna 

trygghet gäller följande på Alléskolan: 

På Alléskolan skall alla känna sig trygga och respekterade. För att detta skall fungera är det viktigt 

att Du medverkar till att alla blir respekterade och bemötta på ett artigt och trevligt sätt. Det är 

därför inte tillåtet att medverka i någon form av mobbing, invandrarfientlighet eller andra former av 

trakasserier. 

På Alléskolan vill vi att lektionerna skall fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att Du: 

 Hänger av dig Dina ytterkläder. 

 Att du har med dig rätt material, dvs. laddad dator, penna, sudd och 

mapp. 

 Att du är inställd på att ha lektion när du kommer in i salen, och följer 

de instruktioner du får av undervisande lärare 

 Att du låser in mobilen i mobilskåpet 

På Alléskolan vill vi att skolans lokaler skall vara lugna och säkra att vistas i. Det är därför inte 

tillåtet med spring, skrik, knuffar och bråk. Det är heller inte tillåtet att åka longboard, 

skateboard, inlines eller liknande i skolans lokaler. 

Det är inte tillåtet att dricka läsk, tugga tuggummi eller äta godis i undervisningslokalerna. 

Rökning och snusning är enligt Tobakslagen inte tillåtet på Alléskolans område. 

På Alléskolan får varje elev låna ett skåp att förvara skolmaterial i. Skolan har rätt att öppna 

skåpen vid behov. Du ansvarar för att skåpet hålls rent in- och utvändigt. Du som elev ansvarar 

även för medföljande nyckel. Förlust av denna kommer medföra en kostnad på 200kr. 

Alléskolan är en ”en till en” skola, vilket innebär att alla elever har en egen dator. Detta regleras i 

personliga kontrakt.   

 På Alléskolan vill vi ha en fin och ren omgivning. Du blir ersättningsskyldig om Du orsakar 

skadegörelse. Om något skulle hända, meddela skolan och Du och skolan delar på eventuella 

kostnader för reparation eller iordningställande. 

 


