
Skolans ordningsregler samverkas med elever och föräldrar. Rektor fattar beslut om skolans ordningsregler 

enligt SFS 2010:800 5 kap. 5 §.

• Vi är rädda om varandra, skolkamrater och vuxna som arbetar i skolan, genom att:

 – värdera arbetsro, trivsel och trygghet.

 – mobiltelefonen förvaras i ditt elevskåp eller lämnas på anvisad plats i klassrummet under 

 lektionstid. OM din lärare bedömer att det är ok får du använda den under lektion.  

• Du är rädd om egna, andras och skolans saker. Det du förstör får du ersätta. 

• Föremål som är farliga, som stör undervisningen eller som på annat sätt skapar oro, får omhändertas av 

din lärare eller rektor. Gäller hela skoldagen – även raster. Vid omhändertagande av föremål placeras det  

i förvar för resten av skoldagen. 

• Skolan har ansvar för dig under hela skoldagen. Vid pedagogiska promenader under lektion går du med  

din lärare och tillsammans med övriga gruppen. 

• Under rasten får du röra dig i skolans närområde. Det förutsätter dock att du inte stör omkringliggande 

verksamheter.

• Inom skolbyggnaden har vi ej ytterskor på oss, utan vi har tofflor eller strumpor för att ta hand om skolans 

miljö. 

• Under lektionstid förvaras ytterkläder/keps/mössa i ditt elevskåp eller på angiven plats i klassrummet. 

JENSEN står för en hälsosam livsstil. Därför äter du inte godis eller dricker läsk under skoldagen. (Gäller 

även raster)

• Fotografering och filmning av dig själv eller andra elever eller deras arbete under skoltid är förbjuden. 

Detta är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Detta gäller ej lärares dokumentation som endast är i  

utbildningssyfte. Vid de tillfällen fotografering eller filmning ingår i undervisningen tillåts detta om  

vårdnadshavare godkänt fotografering. 

För övrigt: 

• Har vi inte med oss nötter/jordnötter, samt är försiktiga med parfym/starka dofter i skolan.

• Är det förbjudet med tobak och rökning på skolans område 

• Får besökare inte vistas i skolan utan särskild tillåtelse.
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Skriv under och lämna till din coach snarast. 

 Jag har läst och respekterar skolans ordningsregler.
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