
Gunnarsbyskolan 2018-2019

ORDNINGSREGLER ÅR 4-6

Skollagen”Trygghet och studiero” 5 kap, § 5

Vi som arbetar och studerar på Gunnarsbyskolan vill skapa de bästa förutsättningar för att få en 
trivsam och lugn miljö. En hjälp i det arbetet är att vi alla håller oss till nedanstående 
ordningsregler.
 
Allmänt

1.Nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling.
2.Skolans personal accepterar inte användandet av kläder, märken eller symboler, som kan 
förknippas med antidemokratiska värderingar eller som på annat sätt kränker personal och/eller 
elever.
3.Vi förväntar oss ömsesidig respekt mellan alla elever och all personal. Detta innebär att du 
skall:
»visa hänsyn och inte störa pågående lektioner.

»vårda ditt språk och tänka på ditt uppförande.

»ta ditt ansvar och var rädd om skolans lokaler, material och inventarier.

1.Godisätande är inte tillåtet.
2.Under rasterna håller vi oss på rastområdet.
3.Om elever av någon anledning har med mobiltelefon eller andra värdefulla saker till skolan 
ska dessa förvaras hos läraren under skoldagen. Skolan ansvarar ej för värdeföremål.

Lektion
1.Respektera arbetsron.
2.Kom i tid och ta med det material som behövs för arbetet.
3.Ytterplagg, huvudbonader tas av innan du går in i undervisningslokalen. 

Matsal
1.Ytterplagg och huvudbonad skall tas av innan du går in. 
2.Ingen mat och dryck får tas med ut ur matsalen.



Avstängning

§§ 14,15,16 
samt 21

Tillfällig
Placering 
vid annan
skolenhet

§ 13

Tillfällig
 omplacering

§ 12

Skriftlig
 Varning

§ 11

Utredning
Åtgärder

§§ 9,10

Utvisning
Kvar-

Sittning
§§ 7,8

Så här står det i skollagen:

Konsekvenser vid regelbrott/disciplinära åtgärder Sl 5 kap §§ 6-16  

§ 6 Rektorn eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att  
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande” 

Omhändertagande av föremål. Sl 5 kap § 22

”Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett störande sätt som 
är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna …”

Så här går det till på Gunnarsbyskolan när ”Trygghet och studiero” inte kan 
uppnås:

Helene Lorentzon
rektor

Disciplinära 
åtgärder

Skolmöte med 
förälder

Rektor
Utredning och  
konsekvenser 
§§ 9-16

Samtal med elev Rektor/mentor

Samtal med förälder
Rektor/kurator

Samtal med elev

Mentor/Fritidsledare
Övrig personal

Mentor/Fritidsledare
Övrig personal



Jag har tagit del av Gunnarsbyskolans ordningsregler

Elev

     
Vårdnadshavare           

Vårdnadshavare
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