
Ordningsregler för barn och elever på F-6
Nedan regler gäller på Vesterhavsskolan F-6. Om dessa inte följs samtalar mentor 
med barnet/eleven samt tar kontakt med vårdnadshavare vid allvarliga incidenter 
och/eller upprepade tillfällen. Vidare åtgärder med återläsning kan bli aktuellt samt i 
riktigt allvarliga fall avstängning enligt skollagen.  

Kamratskap: Vi är snälla mot varandra och använder ett vårdat språk. 

Trygghet och studiero: I klassrummen ska det vara lugn och ro för att skapa bästa 
förutsättningar för studier och lärande. Om man inte klarar detta får man tillsägelse 
och vid upprepning utvisas man från klassrummet. 

Ytterkläder och kapprum: Ytterkläder hängs upp i kapprummen. Vi bär inte några 
huvudbonader som keps, hatt, mössa eller luva inomhus. Vi tar av skorna vid 
ytterdörren i Villan och ställer på anvisad plats. På Hertigen ställs skorna på anvisad 
plats. 

Telefon: Vesterhavsskolan rekommenderar att alla mobiltelefoner stannar kvar 
hemma. Telefonerna ska vara avstängda inne på skolans område. Vid behov av 
kontakt med skolan används skolans telefonnummer.  

Skolan ansvarar ej för mobiltelefoner för barn/elever i åk F-3. Eleverna i åk 4-6 
lämnar in sina mobiltelefoner till läraren vid första lektionen och återfås då skoldagen 
är slut.  

Väskor: Skolväska ska vara med varje skoldag. 

Start och avslut av dagen: Eleven kommer i tid till skolan och går in lugnt och 
försiktigt. Klassen börjar och slutar alltid tillsammans. Tillsammans plockar vi i 
ordning och ser till så att det är möblerat som det ska vara i lektionssalen. Städar 
upp vid behov. 

Platser i lektionssalar: Vi använder fasta platser under lektioner, och platserna 
beslutas av läraren. Samma sak gäller arbetskamrater under lektioner, led till 
matsalen, plats i matsalen etc.  

Rast: Alla är ute på rasterna. Utomhus finns fritidspedagoger och rastvärdar. 
Eleverna går in i tid till lektionerna. Vi är på skolans område och material för lek 
förvaras i förrådet. Det man har lånat lämnar man tillbaka när rasten är slut.  

Material inne och ute: Vi är rädda om skolans saker. Egna leksaker och material 
stannar hemma. 



Cyklar etc: Ställ cyklar, sparkcyklar etc vid cykelparkeringen. 

Vi har tagit del av skolans ordningsregler och kommer följa dessa. 

Barnets/ Elevens namn:_______________________________________________ 

Klass:__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Barnets/Elevens underskrift 

__________________________________________________ 
Vårdnadshavare 1 underskrift 

__________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 underskrift  


