
 

Ordningsregler för Fågelforsskolan F-6 
 
På vår skola tar alla ansvar för sig själv, för varandra och för vår miljö 

 

Så här är vi mot varandra: 
Vi visar varandra respekt och hänsyn. 
Alla får vara med. 
Vi lyssnar på varandra. 
Vi använder ett vårdat språk, (både kroppsspråk och talat språk) mot varandra. 
Vi accepterar inga former av kränkning eller diskriminering. 

 

Konsekvenser: 
Likabehandlingsplanen följs. 

 

Så här ska vår skolmiljö vara, såväl inne som ute: 
Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker. 
Vi håller rent och snyggt omkring oss. 
Vi skapar tillsammans en lugn och trygg arbetsmiljö.  
Under skoldagen och tiden på fritidshemmet råder mobilförbud. 
Vi har inga farliga föremål med oss till skolan. 

 

Konsekvenser: 
Se konsekvensbeskrivning 
Farliga föremål omhändertas av skolpersonal. Lagbrott kan polisanmälas. 
Om man medvetet förstör saker är man ersättningsskyldig. 

 

 

Så här arbetar vi: 
Vi ger varandra arbetsro 
Vi uppmuntrar varandra. 
Vi samarbetar med varandra. 
Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss det arbetsmaterial som behövs för 
lektionerna. 
Vi gör våra hemuppgifter och lämnar in dem i tid. 
Vi har inga störande föremål med oss till lektionerna. 
Vi lämnar inte skolgården. 
Vi har alltid vuxna i elevernas närhet. 
 
Konsekvenser: 
Se konsekvensbeskrivning. 
Vid sen ogiltig ankomst och ogiltig frånvaro blir konsekvensen kvarsittning. 
 

 
 

Ovanstående regler antogs 2017-08-22 
Dokumentet utvärderas 2018-08-21 



 

Konsekvensbeskrivning 
 
Om elev inte följer reglerna, som vi gemensamt kommit fram till ska gälla, får det följande 
konsekvenser: 

 

Steg 1. Den i personalen, som ser elev som inte följer ordningsreglerna ger omedelbar 
feedback till eleven om vilka regler som råder vid Fågelforsskolan F-6. Elevens 
mentor/klassföreståndare ska informeras och denne gör en bedömning om, och i så fall hur, 
det finns anledning att gå vidare. 

 

Steg 2. Om negativt beteende upprepas, alternativt från början bedöms som allvarligt, 
arrangeras ett samtal med eleven och övriga involverade. Föräldrar/vårdnadshavare 
informeras om vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits. Händelsen och åtgärderna 
dokumenteras av mentor/klassföreståndare. Vid kränkningar följs trappan i Likabehandlings-
planen. 

 

Steg 3. I händelse av att ovanstående åtgärder inte ger effekt arrangeras ett samtal med eleven, 
föräldrar/vårdnadshavare, övriga involverade och mentor/klassföreståndare. Samtalet ska 
mynna ut i en handlingsplan eller ett åtgärdsprogram där det tydligt anges vad som är brister, 
vilka åtgärder och vilken uppföljning man har kommit överens om. 
Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet kopplas till elevens IUP och följs upp kontinuerligt. 
Vid kränkningar följs trappan i Likabehandlingsplanen. 

 

Steg 4. Om förhållandet fortfarande inte förbättras lyfter mentorn det till Elevhälsoteamet. 
Vid behov kallar ansvarig rektor till möte där beslut tas om vilka åtgärder som ska vidtas. 
Mötet ska dokumenteras.  

 

Steg 5. I sista hand kan rektor utfärda skriftlig varning och därefter omplacering,  
(5 kap, 11, 12 och 13 §§ skollagen). 

 
Förklaringar: 
Om eleven trots uppmaningar inte ändrar sig kan eleven visas ut från klassrummet. Skolan 
ansvarar för tillsynen. Rutiner för denna tillsyn arbetas fram på enheten. 

 

Kvarsittning innebär att eleven får stanna kvar i skolan under uppsikt i högst en timme efter 
skoldagens slut eller får infinna sig i skolan högst en timma innan undervisningen börjar. 
Rutiner arbetas fram på enheten. Föräldrar/vårdnadshavare måste informeras innan 
kvarsittning kan ske. 

 



 

 

 
 

 

Trivselregler/ordningsregler för en trygg och lärande 
skolmiljö. 

 

Våra trivselregler/ordningsregler är en alltid viktig och aktuell fråga, som det är viktigt att 
alla samarbetar kring. Ordningsreglerna för Fågelfors F-5 är framtagna av elever, föräldrar 
och personal. 

 

• Läs igenom och diskutera trivselreglerna/ordningsreglerna hemma. 
 

• Underteckna dokumentet och skicka tillbaka det till skolan 
 

 

 

Som elev på Fågelfors F-6 har jag tagit del av de regler som gäller, för att bidra till en 
trygg och lärande skolmiljö och avser att följa dessa regler. 

 

 

 

 

Elevens namnteckning klass datum 
 

 

 

 

Som förälder/vårdnadshavare till elev på Fågelforsskolan F-6 avser jag/vi att stödja 
mitt/vårt barn i att följa dessa regler. 

 

 

 

 

 

Förälders/vårdnadshavares namnteckning 
 


