
 
 

Ordningsregler Fågelforsskolan F-6 lå 19/20 

På Fågelforsskolan vill vi att alla, både elever och vuxna, ska 

omfamnas av trygghet, studiero, samarbete och glädje.  

Det ger en god grund och möjlighet till lärande. 
 

Därför: 

 behandlar jag andra SCHYSST utan att kränka eller diskriminera i 

skolans lokaler och på nätet. 
 

 får alla vara med. Lek med t ex vatten, cyklar och snöbollar görs i samråd 

med skolpersonal. 
 

 kommer jag i tid till lektionerna och ger mig själv och andra studiero. 
 

 är jag rädd om både den fysiska miljön och skolans material samt håller 

rent i både inne- och utemiljö.  

 

lämnar jag toaletterna rena och fina så att de som besöker toaletten efter 

mig möts av en fräsch toalett. 
 

hjälper jag till att hålla skolan nötfri. 
 

 tar jag endast med mig saker till skolan som jag har användning av under 

skoldagens undervisning. 
 

 lämnar jag ifrån mig min mobiltelefon vid skoldagens början om jag 

behöver ha den med mig.  
 

 håller jag mig inom skolans område och ber en vuxen om tillåtelse om jag 

är i behov av att gå utanför. 
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Denna konsekvensplan använder vi om någon elev bryter mot våra 

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 - 3 ska räcka och att alla elever 

förstår varför vi har våra regler. Beslut om disciplinära åtgärder enligt Skollagen 

5 kap § 6-23 kan vara aktuellt att vidta från punkt 3. 

Vid kränkningar följs trappan i Likabehandlingsplanen. 

 

 

1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med 

eleven. 

 

2. Rapport till klasslärare / mentor. 

 

3. Telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare. 

 

4. Vårdnadshavare kallas till skolan för samtal med mentor och ev. EHT 

personal. Samtalet mynnar ut i en handlingsplan. 

 

5. Vårdnadshavare kallas till skolan för samtal med mentor, rektor och ev. annan 

EHT-personal. 

Eventuellt tas kontakt med annan myndighet. 
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Som elev på Fågelforsskolan F-6 har jag tagit del av de ordningsregler som 

gäller för att skapa en god grund och möjlighet till lärande.  

 

 

 

__________________________  _____________ ________ 

Elevens namnteckning   Datum  Klass 

 

 

 

 

Som vårdnadshavare till elev på Fågelforsskolan F-6 avser jag att stödja mitt 

barn i att följa dessa ordningsregler.  

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Vårdnadshavare 1 namnteckning  Vårdnadshavare 2 namnteckning 


