ORDNINGSREGLER
För Mariaskolan och fritidshemsverksamheten
1. Vi skall visa respekt för varandra och vara vänliga mot våra kamrater och alla som arbetar i
skolan.
2. Vi ska ha ett positivt arbetsklimat och visa hänsyn mot varandra.
3. Visa hänsyn, motarbeta mobbning och kränkande behandling.
4. Vi ska ha ett vårdat språk och tänka på att uppföra oss ordentligt.
5. Vi ska vara rädda om vårt material, möbler och lokaler som vi tillsammans har ansvar för.
6. Saker som vi har med till skolan hemifrån, använder vi på vår fria tid.
7. Under rasterna håller vi oss på rastområdet och vi försöker hjälpas åt att alla ska ha roligt under
rasterna.
8. Vi ska vara rädda om vår miljö och inte skräpa ner utan använda papperskorgarna.
I skolan och fritidsverksamheten gäller samma lagar och värderingar som i svenska samhället i
övrigt, men det som är skrivet ovan är utgångspunkten för de samtal och övningar som vi arbetar
med bland barnen på skolan.
Eventuella undantag från våra regler avgör ansvarig pedagog.

KONSEKVENSTRAPPA

Lättare förseelse

• Glömt material
• Sen ankomst
• Godis*
• Ytterkläder inomhus
• Nerskräpning
• Störande beteende
• Respektöst uppträdande

Grövre förseelse

• Återkommande lättare
förseelse
• Skolk
• Klotter
• Kränkande tilltal
• Kränkande handlingar
• Bråk mellan elev/elev eller
elev/personal
• Arbetsvägran**
• Avviker ifrån skolan**

Konsekvens

• Rektor ringer förälder
• Antimobbningsgrupp

Beslut fattas om:
Konsekvens

• Elev/pedagog ringer
förälder samma dag
• Tar igen förlorad arbetstid
efter skoltid**

• Berörd personal

• Återkommande grövre
förseelse
• Slag, sparkar
• Mobbning
• Skadegörelse
• Bråk där elev skadar elev
eller personal

Konsekvens

• Tillrättavisning av
personal som
uppmärksammat
händelsen

Ansvarig

Allvarlig förseelse

Ansvarig
• Pedagog

• Elevvårdshälsa
• Socialanmälan
• Polisanmälan

Ansvarig

• Rektor
• Antimobbningsgrupp

*Skurups kommun har antagit en policy mot servering av söta livsmedel.
**Skolförordningen kap. 6 §9 Disciplinära åtgärder
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för Mariaskolan och fritidsverksamheten

Härmed intygas att jag/vi tillsammans med mitt/vårt barn läst och tagit del av ordningsreglerna
samt konsekvenstrappan som gäller på Mariaskolan i Skurup.
Skurup den _____ / _____ /_____
år

mån

dag

_______________________

_______________________

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

_______________________
Barnets namnteckning
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