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Barn och Utbildning 
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ORDNINGSREGLER FÖR GREVÅKERSKOLAN ÅK 7-9  
Överenskomna ordningsregler, elever, föräldrar och personal 

 
I vår skola bemöter alla varandra så att var och en kan känna sig trygg 
 

Så har vi bestämt om... 
 

kränkningar av alla slag  Är förbjudet! Ärendet rapporteras, förutom till 
föräldrarna, också till socialtjänsten 

droger, tobak och snus Förbjudet i skolmiljön! 
 

mobiltelefoner, mp3 kamera och 
sociala medier. 
Mobiltelefon, hörlurar och dyligt 
ska läggas på av läraren anvisad 
plats vi lektionens start. 

All mobiltelefonshantering, pekplattor under lektionstid 
är förbjuden (ex sms, mms, rings-svara) Läraren kan 
godkänna användande 

För att värna elevers och personals integritet och 
möjlighet till trygg skol- och arbetsmiljö tillåter vi inte 
fotografering och filmning inom skolans område  

Undantag; När lärare och elev gemensamt kommer överens om 
att fotografera t.ex anteckningar på whiteboardtavlan eller när 
fotografering/ film används i undervisningssyfte  

föremål som stör verksamheten Omhändertas av läraren! Ex mobil, kamera, mp3 
 

föremål som utgör en fara för 
säkerheten i skolan 

Omhändertas och kan leda till polisanmälan 
Ex. fyrverkerier, laserpekare, kemikalier, knivar! 
 

mopeder, cyklar, A-traktorer 
Epatraktor etc 

Används enbart för att ta sig till och från skolan. 
Används ej under skoldagen. Utom vid speciellt 
överenskomna tillfällen 
Parkeras på avsedd plats 
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ytterkläder i inomhusmiljön Inga ytterkläder under lektionstid 
 

keps, mössa i inomhusmiljön Ja, men aldrig i idrottshall.  
 

skolk, olämpligt uppträdande Handlingsplan vid elevfrånvaro följs 
Handlingsplan vid disciplinära åtgärder tillämpas 
Ogiltig frånvaro förs in i terminsbetyg 

fusk uppgiften och provet bedöms som ej genomförd 
 

att lämna skolan - gå på byn Tillåtet! Leder beslutet till sena ankomster sker en 
omförhandling. 

yttringar av kränkande, rasistisk 
eller nazistisk karaktär 

Förbjudet i alla former ex. gester/tecken, musik 
symboler, och kläder.  
Budskap, muntliga eller skriftliga som uttrycker 
missaktning mot annan folkgrupp eller person 
polisanmäls. Ärendet rapporteras, förutom till 
föräldrarna, också till socialtjänsten 
 

bokskåp De är avsedda för att förhindra stöld och skydda 
personliga saker - inte skydda/gömma något som i 
samhället betraktas som brottsligt att använda/inneha. 
Skolan ansvarar inte för förvaringsplatsen och äger rätt 
att visitera skåp – eleven eller vårdnadshavare bör vara 
med 
 

uppförande i matsal Inga ytterkläder i matsalen. Vid störande uppträdande 
säger matvakten ifrån. Fortsätter eleven att uppträda 
olämpligt ringer mentor hem och eleven får äta med 
mentor eller annan personal under några dagar 
 

 


