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Ordningsregler för Högalidsskolan
Vi är många på vår skola och tillsammans vill vi skapa en trevlig och trygg arbetsplats för
både elever och vuxna.
På Högalidsskolan tar vi ansvar och visar respekt för varandra. Ingen ska bli kränkt, mobbad
eller utfryst. Alla har rätt att få vara med och få känna sig trygga.
För att skapa en trevlig och trygg skola måste alla följa dessa ordningsregler
1. Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro.
2. Vi kommer till skolan rätt förberedda för det arbete som ska utföras under dagen. Vi
har med oss rätt utrustning, rätt material och är på rätt plats i rätt tid.
3. Vi lyssnar på vuxna och gör som de säger.
4. Vi använder inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling. Gäller även på
Internet.
5. Under skoltid är det godis- och läskförbud.
6. Vi kastar inte snöbollar, åker skateboard, cyklar eller gör annat som riskerar att utsätta
oss själva och andra för fara i skolbyggnaden eller på skolgården.
7. Vi är rädda om vår miljö och skräpar inte ner och vi vårdar egna och andras saker,
både inomhus och utomhus.
8. För att de yngre eleverna ska vara säkra får elever i låg- och mellanstadiet inte lämna
skolans område utan lärares tillstånd.
9. Vi tar inte med oss saker som kan vara farliga till skolan.
10. Mobiltelefonen ska vara avstängd eller på flygplansläge under lektionerna, om inte
läraren bestämmer att den ska användas i undervisningen.
11. Användande av tobak är inte tillåten under skoltid.
12. Om en elev gör något som kan vara ett brott rådgör skolan med vår kontaktpolis om
vidare åtgärder.
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Åtgärdstrappa på Högalidsskolan
Denna åtgärdstrappa använder vi om någon elev bryter mot våra ordningsregler. Om steg 1
fungerar stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2 och så vidare. Vår ambition är att steg
1 -2 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.
1. Den vuxen som ser eller får reda på att en elev bryter mot reglerna tar genast ett
samtal med eleven och rapporterar till mentor.
2. Vi upprepade brott mot reglerna eller vid en mer allvarlig händelse tar mentor
telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare.
3. Fortsätter eleven bryta mot reglerna kallas vårdnadshavare till skolan. En
överenskommelse fattas mellan elev, vårdnadshavare och mentor. Ett datum för
uppföljning bestäms.
4. Fortsätter eleven bryta mot reglerna kallas vårdnadshavare till skolan. En
överenskommelse fattas mellan elev, vårdnadshavare, mentor och skolledning. Ett
datum för uppföljning bestäms.

Vi mycket allvarliga händelser kan vi gå direkt till steg 4.

Högalidsskolans ordningsregler och åtgärdstrappa av är framtagna av skolledningen i samråd
med elevrådets styrelse och skolans skyddsombud.
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