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ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR  

Läsåret 2022/2023 

 

I Skollagens Kapitel 5 Trygghet och Studiero står det: Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska 
utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Om en elev 
bryter mot ordningsreglerna ska rektor eller en lärare vidtaga omedelbara och tillfälliga åtgärder för elevernas trygghet och 
studiero för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 

 

ORDNINGSREGLER 

På Adelövs Friskola: 

• visar vi respekt för, och hänsyn till, skolkamrater och personal och andra medmännsikor 

• hjälps vi alla åt för att skapa trivsel och trygghet 

• utsätter vi inte någon för mobbing eller kränkande behandling. Om så sker berättar man det för 
en vuxen på skolan som sedan anmäler till rektor 

• lyssnar vi på varandra och har en vänlig samtalston 

• bidrar vi till varandras studiero och uppträder inte störande 

• har vi en vänlig samtalston och ett vårdat språk 

• värnar vi om skolmiljön och håller rent från skräp 

• kommer vi i tid och har med oss rätt material  

• sköter du som elev dina arbetsuppgifter och läxor 

• är vi rädda om böcker, annat undervisningsmaterial och skolans alla föremål 

• är alla elever på skolgården under skoltid 

• tar alla ansvar för sina handlingar och står för det vi gör  

• tar du som elev mer och mer ansvar för ditt eget lärande ju äldre du blir  

• tar du inte med dig farliga föremål till skolan 

• lämnar du som elev mobiltelefonen in till en lärare under skoltid. Undantag kan förekomma om 
läraren ger sin tillåtelse. Du får inte spela eller använda sociala media. Att fotografera är inte 
tillåtet under skoltid 

• får du gärna använda luva/keps i klassrummet om du kan koncentrera dig på ett bra sätt och inte 
stör andra 
 
 
Det är förbjudet att utsätta någon för kränkande behandling 
- veralt 
- fysiskt 
- social 
- text eller meddelande 
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FÖRVÄNTNINGAR 

En god arbetsmiljö där lärande, trivsel, trygghet, studiero och ordning står i centrum skapar vi 
tillsammans. Detta gör vi genom en öppen kommunikation, samarbete, respekt och ansvar elever, 
personal och vårdnadshavare emellan. 

 

Dessa förväntningar kan du som elev ha på skolan 
Att personalen: 

• använder ett vårdat språk och ett positivt bemötande 

• lyssnar, tar dig på allvar och visar intresse för dina synpunkter 

• arbetar för att du ska tycka det är roligt och meningsfullt att lära  

• låter dig medverka i skolans angelägenheter och ha inflytande över ditt lärande 

• arbetar för att du ska trivas och känna dig trygg under skoldagen samt motverkar kränkningar och 
trakasserier 

• gemensamt arbetar för att våra regler följs  
 
 
 
Dessa förväntningar kan du som vårdnadshavare ha på skolan 
Att personalen: 

• är kompetent och visar respekt för ditt barn 

• arbetar för att eleverna ska känna glädje och stimulans i sitt lärande 

• arbetar för att varje elev ska känna att sig värdefull 

• ser till både gruppens och individens behov  

• har en öppen och respektfull kommunikation med dig som vårdnadshavare 

• arbetar för att varje elev ska trivas och känna trygghet med personal och andra elever, samt att 
skolan arbetar aktivt för att motverka kränkningar och mobbning  

 
 
 
Dessa förväntningar har skolan på dig som vårdnadshavare 
Att du: 

• inför barnet visar en positiv attityd till skolan, personalen och eleverna 

• har en öppen och respektfull kommunikation med skolans personal, läser veckobrev, deltar i 
föräldramöten och utvecklingssamtal och kontaktar ditt barns klassföreståndare vid frågor och 
synpunkter  

• sjukanmäler ditt barn, enligt skolans rutin 

• efter förmåga hjälper ditt barn med läxor och tar ansvar för att han/hon har med sig det material 
han/hon behöver i skolan 
 


