1. Nollvision gällande kränkande behandling
Ingen form av trakasserier eller mobbning accepteras.
Svordomar, våld eller annan störande verksamhet accepteras inte.
Alla på skolan skall arbeta för en nollvision.
2. Trygghetsaspekten och säker miljö
Elever i årskurserna F-6 tillbringar rasterna utomhus om annat inte angivits och tillåts inte lämna skolområdet
under raster. Eleverna tillåts inte cykla eller åka med moped på skolgården.
Hooverboard/airboard likställs med cykel. Vistelse på ramperna sker endast med skyddsutrustning och för
parken avsett åkdon, så som Kickbikes. Klättring i ramperna tillåts ej.
Snöbollskastning är förbjudet.
3. Regler för gemensamma ytor.
Ytterskor får ej användas i undervisningslokaler, matsal eller andra samlingslokaler.
Eleven tillåts ta sig mellan entré och för ytterkläderna angiven plats med skor på.
Ytterkläderna förvaras på för dem angivna platser. Inga huvudbonader skall bäras i
undervisningslokaler, matsal eller annan samlingslokal.
Undantag: Religiösa huvudbonader accepteras.
Elever och personal har alla ett gemensamt ansvar för skolans ordning och trivsel.
Var och en skall bidraga till att hålla skolan ren och snygg.
”Det man skräpar ner får man städa upp.”
4. Godis, tuggummi och läsk
Klasserna F-6: Godis och andra sötsaker förtäres ej under skoltid om inte tillåtelse getts av personal.
Elever i skolåren 7-9 har tillåtelse att förtära sötsaker i uppehållsrummet.
5. Rökning, snusning och berusningsdrycker
Skolan är rökfri och ingen elev har tillåtelse att snusa eller röka på skoltid.
Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet under skoltid på skolans område.
6. Skadegörelse
All skadegörelse på inredning eller lånematerial, bekostas av hemmet.
7. Värdesaker
Skolan ansvarar inte för förlust av eller åverkan på kläder och på värdesaker,
så som mobiler och cyklar.
8. Elektronisk utrustning
Klasserna F- 6: Mobiltelefonen skall lämnas till klasslärare och ligga inlåst under skoldagen.
Klasserna 7-9: Mobilen får aldrig störa under lektionen eller skoldagen.
När eleven tilldelas en Ipad skall mobilen bevaras utanför klassrummet.
Matsalen är alltid mobilfri zon både för elever och vuxna.
9. Föremål som medför fara
Det är förbjudet att medföra föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten.
Vid missbruk av regeln beslagtas föremålet för resten av dagen och en polisanmälan görs.
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