På Liljeforsskolan arbetar vi för att alla ska ta ansvar, visa respekt,
känna trygghet och delaktighet.
Därför har vi regler på skolan:
* nolltolerans när det gäller slag, sparkar och fula ord under hela skoldagen.
* godis, tuggummi och nötter lämnas hemma.
* parfym och rakvatten används inte på skolan.
* mobiler, som vi tagit med till skolan, lämnas till läraren under skoldagen.
* värdeföremål lämnas hemma. Skolan ersätter INTE värdesaker vid eventuell
förlust.
* alla elever har rätt till studiero i klassrummet.
För allas säkerhet och för att värna varandra och vår miljö:
* låter vi bli att kasta snö och snöbollar.
* låter vi bli att klättra i träd.
* använder vi hjälm vid skridskoåkning, pulkaåkning och åkning i iskana.
* tar vi hand om och låter bli att förstöra skolans material, lokaler och utemiljö.
Om du bryter mot skolans regler händer följande:
1. Ansvarig skolpersonal samtalar med elev/elever. Upprepas förseelsen kontaktas
vårdnadshavare.
2. Ansvarig skolpersonal vidtar åtgärder för att alla elever ska känna trygghet och
studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
Enligt skollagen har rektor/lärare rätt att t ex visa ut en elev från klassrummet, stänga
av en elev från undervisning eller omhänderta föremål som används på ett störande
sätt. (På baksidan av detta papper kan Du läsa mer om skollagen!)
Om Du har förstört eller haft sönder något som medför en kostnad för skolan, kan Du få
betala en ersättning.

Vi har tillsammans läst igenom reglerna och ansvarar gemensamt för att detta ska vara
en del av skoldagen.
Elevens namn: _______________________________________________________
Vårdnadshavares namn: _______________________________________________
Lämnas tillbaka till klassläraren senast den:

2018-05-23

Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero
Arbetsmiljö
- 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever till-försäkras en skolmiljö som präglas
av trygghet och studiero.
Ordningsregler
- 5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och
följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
Disciplinära och andra särskilda åtgärder
Allmänna befogenheter för rektor och lärare
- 6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
- Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av
föremål.
- En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt
syfte och övriga omständigheter.
Utvisning ur undervisningslokalen
- 7 § I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett
undervisningspass, om
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.
Kvarsittning
- 8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, besluta att en elev
ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skol-dagens undervisning har
avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.
Skriftlig varning
- 11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig
varning. En sådan varning ska inne-hålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas
om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
- 14 § I grundskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om
1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero,
2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med
hänsyn till elevens beteende, och
3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av
avstängningen.
Omhändertagande av föremål
- 22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
- 23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den
tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som
omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att
inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har
informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde
dagen efter verkställandet av omhändertagandet.
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