Martinskolans trivsel – och ordningsregler lå 2017-2018
Riktlinjer:
Inom Martinskolan värnar vi om ett trevligt och respektfullt bemötande av alla och ett vårdat språk.
Vi värnar om skolans miljö, ute och inne.
Vi passar tider. Skolans byggnader öppnar kl 08.00.
Förvara inte pengar eller värdesaker i ytterkläder, väskor eller bänkar. Skolan ansvarar ej för
värdesaker.
Frånvaro, hel eller del av dag, ska anmälas till SchoolSoft varje sjukdag.
Skolan kontaktar hemmet samma dag vid oanmäld frånvaro.
Regler:
 Det är förbjudet att skriva/bära symboler eller tecken som förespråkar förtryck, kränkning
och/eller diskriminering av andra människor (se skolans plan mot diskriminering och
kränkning).
 All form av mobbning är förbjuden (se skolans antimobbningsplan).
 Skolan är en rökfri zon. Visa hänsyn till allergiker och astmatiker.
 Åk F - 6 får inte lämna skolans område under skoltid. Åk 7 & 8 efter överenskommelse med
klassläraren.
 Fotbollsspel sker endast på fotbollsplan.
På skolans område är det ej tillåtet
• Med snöbollskastning och andra aktiviteter som medför risk för skada på person eller
egendom..
• Med bollspel mot husvägg och inomhus.
• Med godis och tuggummi.
• Att använda mobilen annat än efter överenskommelse.
• Att fotografera personer utan deras medgivande.
• Att cykla, åka inlines, bräda eller sparkcykel. Ej heller att sitta i fönstren, klättra på
trappräcken, hustak eller andra ställen som kan medföra skaderisk.
I matsalen gäller:
 Vi respekterar måltidstiderna.
 Vi lämnar borden avdukade och avtorkade.
 Vi går i matsalen.
 Vi använder normal samtalston.
 Vi tar inte ut maten från matsalen.
 Vi lämnar ytterkläder och huvudbonader utanför (undantag huvudbonad av religiösa skäl).
Om reglerna inte efterlevs:
 Samtal med eleven (klassläraren).
 Telefonkontakt med vårdnadshavare (klassläraren).
Elev/vårdnadshavare är ersättningsskyldig vid skadegörelse.
Jag/vi har läst igenom och diskuterat skolans regler tillsammans med vårt barn, och kommer att
stödja hen i sin strävan att hålla sig till dem.
Ort och datum ……………………………Elevens underskrift……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrifter

