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ORMSTASKOLANS ORDNINGSREGLER 

På Ormstaskolan gäller våra samlevnadsregler och utöver dessa har elever och vuxna på 

skolan tagit fram ordningsregler. Dessa ordningsregler har fastställts i Ormstarådet och är till 

för att öka tryggheten och säkerheten för oss alla.  

Ordningsreglerna revideras varje år.  

 

VI SKAPAR ARBETSRO I SKOLAN 

Jag har rätt till:    Därför ska jag: 

• En bra lärmiljö   • Följa lärarens instruktioner 

    • Gå ut när det är rast 

• En trivsam miljö i klassrummet • Ta av keps, mössa och ytterkläder 

under lektionstid 

• En mobiltelefonfri lektionstid • Lämna in avstängd mobiltelefon till 

läraren eller förvara den avstängd i 

väskan mellan kl. 08.00-15.00. 

Mobiltelefonen startas upp utanför 

skolans byggnad 

VI VISAR VARANDRA OMTANKE 

Jag har rätt till:    Därför ska jag: 

• En trygg skoldag • Meddela en vuxen om jag eller någon 

annan är ledsen 

• Att bli respekterad för den jag är • Behandla barn och vuxna som jag 

själv vill bli behandlad 

VI PRATAR MED ETT VÅRDAT SPRÅK 

Jag har rätt till:    Därför ska jag: 

•Att bli positivt tilltalad  • Utelämna otrevliga ord och 

svordomar när jag pratar med andra 

VI TAR HAND OM VÅR SKOLA 

Jag har rätt till:    Därför ska jag: 

• Att få vara i en trevlig arbetsmiljö • Vara rädd om material, skolans 

lokaler och slänga skräp i 

papperskorgen 
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VI TÄNKER PÅ HÄLSA OCH MILJÖ 

Jag har rätt till:    Därför ska jag: 

• En hälsosam skolmiljö • Inte ta med mig godis, tuggummi eller 

andra godsaker till skolan 

• En trivsam miljö i matsalen • Bidra till lugn och ro i matsalen 

 • Lämna ytterkläder och keps/mössa 

utanför matsalen 

 

 

 

VI SKAPAR EN TREVLIG STÄMNING PÅ FRITIDS 
 

Jag har rätt till:  Därför ska jag:  

 

• En trivsam miljö på fritids • Följa fritidspersonalens instruktioner 

 

• En mobiltelefonfri fritidsverksamhet • Lämna in avstängd mobiltelefon till 

personalen eller förvara den avstängd i 

väskan mellan 06.00-08.00 och mellan 

14.00 – 18.00 
 
 
 
 
 

För att undvika olyckor är…  

 Det endast tillåtet att åka inlines och skateboard utomhus om du använder hjälm. 

 Sparkcykel endast tillåten till och från skolan, sparkcykeln ska parkeras utanför skolan. 

 Fotbollsspel tillåten på fotbollsplanerna och mot markerade bollplank och inte i närheten av 
fönster.  

 Cykling inte tillåten på skolgården vardagar mellan 7.30 och 17.00.  

 Föremål som kan skada dig eller andra är inte tillåtna i skolan.  

 All klättring på tak förbjuden.  

 All snöbollskastning förbjuden.  
 
 

 


