Lokala ordningsregler för Vannarödsskolan
Läsåret 2016- 2017
Vi uppträder mot andra så som vi vill att de ska uppträda mot oss.
Vi visar ömsesidig hänsyn och respekt!


Vi hjälps åt att hålla rent i skolans lokaler.



Vi varken cyklar eller kör moped på skolans område. Cyklar och mopeder placeras på anvisad
plats.



Skateboards, kickbikes, inlines och dyl används utomhus och då skall hjälm användas.



I elevskåpen förvaras endast skolmaterial och kläder. Lämna värdesaker hemma för skolan har
inga försäkringar som täcker stöld eller skadegörelse av privata ägodelar. Kontroll av elevskåp
kan förekomma om misstanke om droger, farliga föremål eller material som strider mot skolans
värdegrund förvaras i dem. I förebyggande syfte kan narkotikahund förekomma.



I skolans matsal äter vi tillsammans med ett gott uppförande. Vi väntar på att bli insläppta av
matvärdarna och lägger ev. ytterplagg och huvudbonader på anvisad plats. Vid upprepade
förseelser får man under en tid äta efter övriga elever tillsammans med personal.



Bild- och ljudupptagning inom skolans område är endast tillåten efter medgivande från lärare
eller skolledare.



Musik som spelas i gemensamma utrymmen får inte upplevas som kränkande eller
diskriminerande av vare sig elever eller personal.



Mobiltelefoner ska vara avstängda i matsal och vid lektionens början. Elev har tillåtelse att i
överenskommelse med personal använda telefonen vid skolarbete. Läraren har rätt att ta hand
om telefonen om eleven inte följer lärarens tillsägelse. Eleven får tillbaka telefonen efter
lektionens slut.



I skolans klassrum gäller:
Inga ytterkläder
Om man är tvungen att lämna klassrummet ska man meddela läraren. Toabesök bör i första
hand göras under rasterna.
Kom i tid till lektionerna och vid ev sen ankomst, gå tyst in i klassrummet och sätt dig på din
plats.



Eleverna på Vannarödsskolan undervisas i slöjd på Lejonskolan. Förflyttning dit och tillbaka
genomför eleverna själva på ett trafiksäkert sätt.



På Lejonskolan gäller Lejonskolans regler.



Snöbollskastning får bara ske på anvisad plats.



Vi uppträder lugnt vid buss- och tågtransport och följer instruktioner och uppmaningar.



Tobaksförbud gäller hela skoldagen.



Vårdnadshavare informeras alltid vid upprepade eller allvarliga förseelser.

Jane Fälth
rektor
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