
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-09-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Information om ordningsregler i grund- och grundsärskola (BUN 
2020.461)

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska alla skolor ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och en 
trygg lärmiljö för elever och personal. För att uppnå en trygg lärmiljö är det viktigt med ett 
främjande och förebyggande arbete samt att arbetet är förankrat i skolans värdegrundsarbete.

För att ordningsregler ska uppfylla sitt ändamål behöver lärare göra eleverna delaktiga i att 
utarbeta och följa upp ordningsreglerna. Det framgår också i styrdokument för 
verksamheterna och är i linje med skolornas arbete med barnkonventionen. Med en ökad 
delaktighet ökar förutsättningarna för en samsyn hos elever, skolpersonal och vårdnadshavare. 
Det betyder att ordningsreglerna inte behöver vara utformade på samma sätt på alla skolor – 
utan behöver anpassas efter utbildningens form och elevernas förutsättningar och behov. 
Rektor är den som har ansvar för att ordningsregler finns och för skolans arbete med 
ordningsreglerna.

Skolor i Vallentuna skickar i samband med ny termin ut sina ordningsregler som elever och 
vårdnadshavare får skriva under att de har tagit del av. Det pågår nu ett arbete där barn- och 
ungdomsförvaltningen tillsammans med rektorer för kommunens grundskolor och 
grundsärskola, lyfter frågan om ordningsregler. Arbetet syftar till att stärka upp processen 
kring ordningsregler som en del av skolornas arbete med trygghet och studiero. Arbetet 
kommer att pågå under hösten 2020.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-08-31

DNR BUN 2020.461 
MALIN THENGQVIST SID 1/1
FÖRVALTNINGSJURIST 
  
MALIN.THENGQVIST@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Information om ordningsregler i grund- 
och grundsärskola

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Enligt skollagen ska alla skolor ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och 
en trygg lärmiljö för elever och personal. För att uppnå en trygg lärmiljö är det viktigt med 
ett främjande och förebyggande arbete samt att arbetet är förankrat i skolans 
värdegrundsarbete.

För att ordningsregler ska uppfylla sitt ändamål behöver lärare göra eleverna delaktiga i att 
utarbeta och följa upp ordningsreglerna. Det framgår också i styrdokument för 
verksamheterna och är i linje med skolornas arbete med barnkonventionen. Med en ökad 
delaktighet ökar förutsättningarna för en samsyn hos elever, skolpersonal och 
vårdnadshavare. Det betyder att ordningsreglerna inte behöver vara utformade på samma 
sätt på alla skolor – utan behöver anpassas efter utbildningens form och elevernas 
förutsättningar och behov. Rektor är den som har ansvar för att ordningsregler finns och för 
skolans arbete med ordningsreglerna. 

Skolor i Vallentuna skickar i samband med ny termin ut sina ordningsregler som elever och 
vårdnadshavare får skriva under att de har tagit del av. Det pågår nu ett arbete där barn- och 
ungdomsförvaltningen tillsammans med rektorer för kommunens grundskolor och 
grundsärskola, lyfter frågan om ordningsregler. Arbetet syftar till att stärka upp processen 
kring ordningsregler som en del av skolornas arbete med trygghet och studiero. Arbetet 
kommer att pågå under hösten 2020.
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