Utbildningsförvaltningen
Enskede skola

ORDNINGSREGLER FÖR ENSKEDE SKOLA 2008
Våra ordningsregler bygger på innehållet i skolans arbetsplan,
likabehandlingsplan, Lpo94, skollagen och arbetsmiljölagen. I skolan gäller
samma lagar och värderingar som i svenska samhället i övrigt.
Vi är ca 1000 personer som studerar och arbetar i Enskede skola. För att
underlätta vår samvaro och få en trivsammare skola gäller under skoltid följande
regler:
1. Alla på skolan visar respekt mot varandra. Vi använder inte våld, hot,
svordomar och kränkande uttryck.
Konsekvens: Enligt Likabehandlingsplanen.
2. Kom i tid till skolan och ha med dig den materiel som du behöver och
stör inte undervisningen.
Konsekvens: Om du glömt materiel så får du gå och hämta den. (Även om den
är hemma.) Klasslärare/Mentor kontaktar vårdnadshavare.
3. År F-6 ska vara ute på rasten om inte läraren bestämmer något annat.
År 6-9 får även vara i uppehållsrummet.
Konsekvens: Du får tillsägelse av en vuxen.
4. Åkning med cykel, moped, skateboard, inlines, kickboard eller liknande
är inte tillåtet på skolgården under skoltid, dvs. klockan 06.00-18.00
Konsekvens: Du får tillsägelse av en vuxen. Vid upprepade tillfällen kontaktas
vårdnadshavare av klasslärare/mentor.
5. Enskede skola är en drogfri skola. Det är förbjudet att röka eller snusa
under skoldagen.
Konsekvens: Du får tillsägelse av en vuxen. Klasslärare/mentor kontaktar
vårdnadshavare.
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6. Det är förbjudet att medföra föremål som stör skolverksamheten eller
utgör en fara för säkerheten i skolan.
Konsekvens: Den vuxne omhändertar föremålet och dokumenterar.
Klasslärare/mentor kontaktar vårdnadshavare. Polisanmälan kan ske.
7. Inga mobiltelefoner får vara påslagna eller framme på lektionstid, i
omklädningsrum, på studiebesök eller teaterbesök.
Konsekvens: Den vuxne omhändertar mobiltelefonen. Återlämnas vid skoldagens slut.
8. Du får inte ta bild av eller filma elev eller personal utan deras medgivande.
Konsekvens: Vid överträdelse omhändertas mobilen eller kameran. Återlämnas
vid skoldagens slut. Polisanmälan kan ske
9. Som ett led i vårt hälsoarbete arbetar vi för hälsosamma alternativ.
Godis och läsk ska inte förtäras inom skolans område.
Konsekvens: Tillsägelse av vuxen.
10. Vi ska alla hjälpas åt att göra det trevligt och hålla våra lokaler fräscha.
Den som skadar eller förstör något blir ersättningsskyldig. Se dokumenten
”Ansvarsområden för elever” och ”Handlingsplan för skadegörelse och
klotter”.
Konsekvens: Tillsägelse av vuxen, du får städa efter dig eller inbetalningskort
skickas hem.
11. Enskede skola är en välkomnande skola. Den som vill besöka skolan ska
begära skriftligt tillstånd, senast 2 dagar före besöket.
Konsekvens: Tillsägelse av vuxen att lämna skolområdet. Polis kan tillkallas.
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12. Ytterkläder och huvudbonader lämnas i elevskåp eller på den plats som
lärare anvisar.
Konsekvens: Tillsägelse av vuxen. Klasslärare/mentor kontaktar
vårdnadshavare.
13. Du får tillgång till skolans datorer. De används enligt det kontrakt som
du skriver på.
Konsekvens: Enligt kontraktet.
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Konsekvenstrappa

Möjliga disciplinära åtgärder i grundskolan.
Det är viktigt att arbetet kontinuerligt dokumenteras.

1. Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse,
ska läraren uppmana eleven att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper ska
mentor kontakta elevens vårdnadshavare. (Grundskoleförordningen 6 kap 9 §).
2. Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av
pågående undervisningspass eller låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst
en timme efter skoldagens slut. (Grundskoleförordningen 6 kap 9 §).
3. Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt eller gör sig skyldig till
upprepade förseelser eller en allvarligare förseelse ska detta anmälas till rektor
och tas upp vid elevhälsoteamets möte. Elevens vårdnadshavare kallas till
beslutskonferens där det beslutas vilka åtgärder som ska vidtas för att få eleven
att bättra sig. Åtgärderna ska vara anpassade efter elevens individuella
förhållanden.
(Grundskoleförordningen 6 kap 10 §).
Eleverna har rätt att få undervisning, men det behöver inte ske i klassen eller i
skolan om eleven utgör ett hot för andra. Undervisning kan t ex ske tillfälligt i
en särskild undervisningsgrupp, i en annan lokal, i en annan grupp eller klass än
den som eleven närmast tillhör. I undantagsfall och tillfälligt kan undervisning
ske i elevens hem om elevens vårdnadshavare medger det. Åtgärderna syftar till
att ge eleven stöd dom ett led i att få eleven att bättra sig och inte utsätta
kamrater och elever för mobbning, övergrepp eller fara. Samverkan med andra
samhälleliga instanser övervägs.
4. Om detta inte heller hjälper kan beslutskonferensen anmäla förhållandet till
utbildningsförvaltningen för lämpliga åtgärder. I sista hand ska en elev kunna
flyttas till en annan skola. Inför en sådan lösning är rektor ansvarig för att det
finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av
betydelse för ärendets bedömning. Det krävs dokumentation om tidigare
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åtgärder. För att en sådan lösning ska fungera behövs samordning från
utbildningsförvaltningen för att hitta en mottagande skola. Grundskolechefen
ansvarar för att i samråd med berörda rektorer ta fram, ett underlag som
nämnden kan ta ställning till. Beslut fattas av utbildningsnämnden.
Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska vara
placerade i en viss skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero. Ett placeringsbeslut som på denna grund avviker från
vårdnadshavares önskemål gäller omedelbart om inte Skolväsendets
överklagandenämnd beslutar något annat. (Skollagen 4 kap. 6 §)
Beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
(Skollagen 4 kap 12 §)

Enskede den 26 mars 2008
Anders Sjöberg
Tina Magnuson

Sofia Stenberg
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SVARSTALONG

Vi har tagit del av skolans information. Vi är införstådda med de
regler och rutiner som gäller på skolan och är beredda att följa
dessa.

Datum_____________________________________

Elev_______________________________________

Målsman___________________________________

Lämnas åter till mentor senast den 30 september

