Ordningsregler för Ljungbyhedsskolan läsåret 2017 – 2018
På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.
Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla.

Jag ska respektera alla på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att
inte utsättas för psykisk eller fysisk
kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed
ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till garanterad
undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande.

Jag har rätt till en bra och trivsam
arbetsmiljö, både inne och ute.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och använder inte ytterkläder i
undervisningslokaler eller i skolmatsalen.

Jag har rätt till en mobiltelefonfri
lärmiljö.

Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid om inte annan
överenskommelse finns mellan skolan och hemmet.
Jag lämnar min mobiltelefon i mitt skåp eller i ”lådan” i lektionssalen.

Jag har tillgång till studieplats.

Jag ansvarar för min studieplats och mina värdesaker. Jag respekterar skolans
och andras saker.

Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och andra liknande tillfällen.
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Åtgärdstrappan
Ordningsregler ska finnas på varje enhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna. Rektorn beslutar om ordningsreglerna. Åtgärderna
ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och vidtas med hänsyn till elevens bästa. Lärarna har alltid skyldighet att ingripa för att hindra att
elever skadar andra personer eller egendom eller själva blir utsatta för skada. Syftet med åtgärderna är att förbättra elevens beteende. Skolans
förhållningssätt är av stor betydelse. Disciplinära åtgärder ska inte användas för att straffa eleven utan syftet är att förbättra elevens beteende.
Om vidtagna åtgärder inte har önskad effekt tas nästa steg i åtgärdstrappan.

UTVISNING A
(högst resten av
arbetspasset) och
KVARSITTNING B
(högst en timme före
eller efter skoldagen)

UTREDNING
anmälan till rektor C,
görs i samråd med
vårdnadshavare D.

SKRIFTLIG
VARNING E
Rektorsbeslut,
Information om vilka
åtgärder som kan
komma att vidtas.

ÅTGÄRDER

Vårdnadshavare
informeras

Dokumenteras

Dokumenteras

fyra veckor.

TILLFÄLLIG
PLACERING VID
ANNAN ENHET G
Beslut
tillsammans med
mottagande rektor.
Vid synnerliga skäl
längre tid än två
veckor, aldrig mer
än fyra veckor.

Vårdnadshavare
informeras.

Vårdnadshavare
informeras

Dokumenteras

Dokumenteras

TILLFÄLLIG
OMPLACERING F
på den egna skolan
Vid synnerliga skäl
längre tid än två
veckor, aldrig mer än

AVSTÄNGNING H
(ej möjligt att delegera)
Elev och
vårdnadshavare ska ges
tillfälle att yttra sig
innan beslut.
Kan görs helt eller
delvis, (efter ”utvisning,
kvarsittning och
skriftlig varning”)
Max 1 v, högst
2 ggr/termin
Förlorad tid ska
kompenseras.
Beslut får ej delegeras
Rektor informerar
huvudmannen samt
socialtjänsten.

Tillsynsansvar i
båda fallen.

Beslutet får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Dokumenteras

Dokumenteras
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