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Ordningsregler för Byskeskolan åk 7-9   
  
Tillsammans skapar vi en verksamhet som präglas av trygghet och arbetsro.  

En skola där varje elev har god självkänsla, tilltro till sin förmåga och fungerar väl 

i samspel med andra!  

 

Vänskap  

Jag visar hänsyn, omtanke och hjälpsamhet mot andra, både elever och 

vuxna på skolan. 

Vi pratar med varandra utan svordomar och fula ord.  

Jag är en god kamrat till andra. 

 

Miljö  

Jag är rädd om mina, andras och skolans saker.  

Jag tar av mig ytterkläderna i klassrummet och i matsalen. 

Jag följer Folkmyndighetens rekommendationer gällande covid-19 

Jag slänger skräp i papperskorgarna. 

Jag följer lektionsstrukturen i klassrummet. 

 

Passa tider  

Självklart kommer jag i tid och har med rätt utrustning. 

 

Elektronisk utrustning  

Mobiltelefonen ska inte användas under skoldagen. Den ska låsas in i 

överenskommet utrymme eller lämnas hemma HELA dagen. 

Min elevdator används endast på lektionstid och då till skolarbete. 
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Övrigt 

Alkohol, tobak, snus och e-cigaretter är inte tillåtet inom skolans område! 

Jag vistas inom skolans område under skoldagen. 

Jag tar inte med mig fika in i lektionssalen. 

Cykel och mopedåkning på skolgården är ej tillåtet. 

 
 

 

• Reglerna ska fastställas varje läsår. Dessa regler gäller detta läsår, förändring och förnyelse 

under året kan ske om rektor beslutar detta. 

• Reglerna ska tas upp med elevråd. 

• Reglerna tas upp i alla klasser och anslås. 

 

• Bryter elev mot ordningsregler samtalar mentor/skolrepresentant med elev och vid behov 

med vårdnadshavare om tex. gemensamma beslut behöver tas. Vid allvarliga överträdelser 

aktualiseras skrivningar i Skollagen Kap. 5, 6-16 §§. 

 

Kajsa Rieglert Fahlgren  

Rektor Bitr. Byskeskolan  
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Regler och konsekvenser åk 6-9  
 

Jag visar hänsyn, omtanke och hjälpsamhet mot andra.   

Konsekvenser  

• Samtal med inblandade elever. 

• Skolan kontaktar vårdnadshavare. Elever berättar hemma (uppmaning från 

skolan). 

• Vid upprepade tillfällen kontaktas Likabehandlingsteamet (LBT).  

 

Vi pratar med varandra utan svordomar och fula ord.  

• Samtal med eleven. Vid upprepade tillfällen tar mentor kontakt med hemmet.  

 

Jag är rädd om mina, andras och skolans saker + övriga miljöpunkter. 

• Tillsägelse. 

• Personal tar kontakt med vårdnadshavare.  

• Inblandade elever hjälper till med reparationer eller städning (efter skoltid).  

• Kostsamma reparationer samt skolmaterial ersätts av elevens vårdnadshavare. 

Ersättningens storlek beslutas av rektor och personal, utifrån hur det har gått till.  

 

Jag tar av mig ytterkläderna i klassrummet och i matsalen. 

• Tillsägelse/kontakt med vårdnadshavare. 

 

Självklart kommer jag i tid och har med rätt utrustning.  

• Be om ursäkt/förklara. 

• Du är själv ansvarig för att ta igen den tid och information du förlorat.  

• Vid upprepade tillfällen tas kontakt med hemmet. Följ frånvaroplanen 

• Personlig handlingsplan; t ex extra hemuppgifter.  

        

Mobiltelefonen ska inte användas under skoldagen. Den ska låsas in i överenskommet 

utrymme eller lämnas hemma HELA dagen. 

Min elevdator används endast på lektionstid och då till skolarbete. 

• Tillsägelse. 

• Utrustning omhändertas av personal och lämnas tillbaka enligt 

överenskommelse efter lektionens eller skoldagens slut.  

• Kontakt med vårdnadshavare 

 

Jag vistas inom skolans område under skoldagen.  

• Kontakt med vårdnadshavare. 

 

Jag tar inte med mig fika in i lektionssalen. 

• Tillsägelse. 
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Alkohol, tobak, snus och e-cigaretter är inte tillåtet inom skolans område! 

• Om förälder tillåter snusning/rökning ska ett intyg skrivas på. 

• Beslagtas och kontakt tas med vårdnadshavare. 

 

Cykel och mopedåkning på skolgården är ej tillåtet. 

• Tillsägelse/kontakt med vårdnadshavare. 

 

 

 


