ABRAHAMSBERGSSKOLAN
TRYGGHET OCH KUNSKAP
U T B I L DN I N G S F Ö R VA L T N I N G E N

ABRAHAMSBERGSSKOLANS ORDNINGSREGLER 2020
Vår ambition är att alla elever ska trivas och känns sig trygga i skolan, på fritids och
fritidsklubben. Du kan som elev genom trevligt bemötande vara till stor hjälp för att
skapa en trygg och trivsam skola där alla trivs.
Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, vill vi
att du kontaktar en vuxen. Detta gäller också om du känner någon annan som är utsatt.

För att skapa trygghet och trivsel har vi ett antal regler.
För oss (elever och personal) på Abrahamsbergsskolan är det självklart
 att följa skolans Likabehandlingsplan.
 att uppföra sig väl mot alla i skolan - både i sitt sätt att vara och på det sätt man
talar och skriver.
 att visa ansvar för och vara rädd om vår gemensamma skolmiljö, genom att
t ex slänga servetter, matrester och annat skräp i våra papperskorgar och lämna
toaletterna fräscha efter sig.
 att ha med sig det som behövs till varje lektion inklusive laddad digital enhet.
Din digitala enhet skall vara stängd tills läraren ger tillåtelse att öppna den.
 att komma i tid till alla lektioner.
 att ytterkläder lämnas i skåp eller hängs på krokar under lektioner och måltider.
 att inte använda sin mobiltelefon eller digitala enhet på ett störande eller
kränkande sätt.
Mobiltelefoner samlas in för låg- och mellanstadiet under hela skoldagen. För
högstadiet lämnas mobilen in under lektionstid om inte läraren meddelar annat.
Lärares beslut gäller.
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För att undvika olyckor under skoltid
o

får du inte ta med föremål till skolan som kan skada andra. Förutom föremål som
är olagliga att bära med sig på allmän plats räknas här även brandfarliga föremål
som tändstickor och tändare.

o

är all snöbollskastning under verksamhetstid förbjuden (kl. 06.30-18.00).

o

får du inte cykla, åka skateboard, inlines eller liknande på skolans område under
verksamhetstid (kl. 06.30-18.00).

o

du får köra moped till och från skolan om du är fyllda 15 år under förutsättning att
du har EU-mopedkörkort eller förarbevis för klass 2 moped. Mopeden ska
därefter låsas och ej användas under skoltid.

o

får du inte sitta i fönstren, åka på ledstänger inom och utomhus eller ägna dig åt
bollspel eller liknande inomhus.

o

får elever i förskoleklass-årskurs 6 inte lämna skolgården på rasterna. Årskurs 7-9
får vistas i närområdet under förutsättning att respekt visas för boende,
butiksinnehavare och miljön.

o

får du endast spela fotboll på fotbollsplanen.

Dessutom


är godis, tuggummi, snacks, bullar, kakor, läsk inte tillåtna under verksamhetstid
(kl. 06.30-18.00).



är alla former av droger förbjudna.



får du inte fotografera, filma eller ta ljudupptagningar utan rektors tillstånd.



är det inte tillåtet att ta med husdjur, parfymerade produkter, mandlar, sesamfrö
eller alla andra sorters nötter till skolan med hänsyn till allergiska personer.



har vi en mobil- och datorfri zon inne skolrestaurangen för att ge ökad möjlighet
till social samvaro i form av samtal under lunchen.
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Åtgärdstrappa
Om en elev eller klass uppträder olämpligt (i strid med skolans regler) gäller rutinerna i
vår åtgärdstrappa som är framtaget från skolverkets rutiner för enskild elev eller klass.

Ersättningsskyldighet och polisanmälan
- Ersättningsskyldighet vid skada på skolans egendom. Läs mer i skolans
informationshäfte.
- Polisanmälan görs enligt samma regler som gäller i samhället i övrigt.

