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Alléskolans gemensamma 

ordningsregler 
- för allas trygghet och studiero - 

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. 

Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden.  

Vi vill att Alléskolan ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. 

Därför… 

• kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial och laddad dator 

med oss (det stör din egen och andras arbetsro att komma in sent på lektion 

och/eller att hämta arbetsmaterial efter lektion startat). 

• tar vi ansvar för vårt lärande och bidrar till en god arbetsmiljö för alla 

• ska mobiltelefoner förvaras i elevskåp eller på avsedd plats i klassrummet 

under lektionstid. Läraren bestämmer om och när mobiltelefoner eventuellt får 

användas i klassrummet, och ska då används på ett sådant sätt att det inte stör 

dig själv eller andra.  

• bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och visar respekt för och hänsyn mot 

andra elever och vuxna. 

• använder vi inte någon form av hot, våld, kränkande behandling eller 

diskriminering, varken på internet eller på annat sätt 

• respekterar vi att skolan är ett tobaksfritt område, gäller även e-cigaretter 

• Energidrycker/funktionsdrycker är ej tillåtna på Alléskolan. 

• Godis, chips, läsk etc. är ej tillåtna i Alléskolans lokaler.  

Alla ska känna sig trygga och respekterade på Alléskolan  
 

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.  

All form av hot, våld, kränkande behandling eller diskriminering hanteras utifrån Alléskolans 

hot- och våldsplan och Alléskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolan följer den diskrimineringslag som gäller för alla arbetsplatser och skolor.  
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När vi följer våra ordningsregler, är Alléskolan 

en trygg skola för alla! 
 

För att lektioner ska fungera bra har elever och skolpersonal 

tillsammans bestämt att det är viktigt att Du: 
➢ kommer i tid 

➢ har med Dig rätt material, dvs laddad dator, penna, sudd och ämnesmapp till 

lektionen 

➢ är inställd på att ha lektion när Du kommer in i salen 

➢ lämnar ifrån Dig mobiltelefonen på anvisad plats 

➢ sitter på Din plats enligt placeringslista 

➢ följer de instruktioner Du får av undervisande lärare 

➢ använder datorn enbart för skolarbete  

➢ respektera andra genom att anpassa din ljudnivå till det arbete som pågår i 

klassrummet så att alla får arbetsro 

➢ när Du har rast och vistas i hemvisten har en normal samtalston och inte stör klasser 

som har lektion 

 

 

För att Alléskolans övriga lokaler ska vara trevliga att vistas i har elever och skolpersonal 

tillsammans bestämt att  

➢ vi slänger eventuellt skräp i papperskorg 

➢ vi är rädda om skolans lokaler och möbler * 

* Du kan bli ersättningsskyldig om Du orsakar skadegörelse. Om något skulle hända, meddela skolan och Du och 

skolan delar på eventuella kostnader för reparation eller iordningställande. 
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Konsekvensplan på Alléskolan 
Följande konsekvensplan används om elev bryter mot ordningsregler. Om steg 1 fungerar, stannar 

vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition är att steg 1 - 2 ska räcka 

och att alla elever förstår varför vi har våra regler. 

 

1. Den vuxne som ser en elev bryta mot reglerna tar ett samtal med eleven. 

 

2. Den vuxne kontaktar och informerar vårdnadshavare. Kontaktlärare informeras. 

3. Om elev fortsätter bryta mot skolans ordningsregler gällande trygghet och studiero kallar 

kontaktlärare vårdnadshavare och elev till skolan för genomgång av ordningsregler. Uppföljning 

sker av kontaktlärare. Elevhälsoteam och skolledning informeras.  

4. Om elev, trots möte med kontaktlärare och vårdnadshavare, fortsätter bryta mot ordningsregler 

gällande trygghet och studiero kallar skolledning till möte med elevhälsan där elev, 

vårdnadshavare, kontaktlärare och skolledning medverkar. Elev och vårdnadshavare informeras 

om eventuell disciplinära åtgärder inom ramen av skollagen (2010:800) 

5. Om förbättring inte sker gällande trygghet och studiero beslutar skolledningen om lämplig 

disciplinär åtgärd inom ramen för skollagen (2010:800)  

 

 


