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Trygghet och studiero
För att möjliggöra för alla elever att få lära sig och utvecklas i skolan krävs det att skolan är
en plats som präglas av trygghet och studiero. Ansvaret för detta är individuellt såväl som kollektivt.
•
•
•
•
•
•
•

Som elev har du rätt till en trygg arbetsmiljö i skolan.
Som elev har du ansvar för att aldrig störa andra elever under lektionstid – på så vis bidrar du till
en trygg arbetsmiljö i skolan.
När du som är elev förflyttar dig i skolans lokaler gör du det men hänsyn och respekt för att andra
klasser har lektioner i de lokaler du passerar.
Som elev använder du alltid ett vårdat språk.
▪ På Hyllinge skola tolererar vi inga svordomar eller annat olämpligt, nedvärderande och
kränkande språkbruk.
På Hyllinge skola visar elever och personal respekt för varandra och tar ett gemensamt ansvar för
vår arbetsmiljö.
På Hyllinge skola går vi när vi befinner oss inomhus och tar oss från en plats till en annan.
På Hyllingeskolan slänger vi alltid skräp i papperskorgar. Inomhus såväl som utomhus..

Kläder, elevfrånvaro och läxor
All lektionstid är viktig för att eleverna ska lära sig och utvecklas i enlighet med läroplanens
skrivningar. Av denna anledning är det oerhört viktigt att eleverna är i skolan när de inte är sjuka och
att de kommer i tid till samtliga lektioner. När eleverna får läxor är det viktigt att dessa blir gjorda och
inlämnade.
•
•
•
•

Ta med dig kläder efter väder.
Som elev använder du inte ytterkläder, keps eller mössa inomhus.
All undervisningstid räknas – alla elever ska vara på plats i god tid innan lektionsstart vid samtliga
lektioner under skoldagen.
▪ All elevfrånvaro, anmäld såväl som oanmäld, kommer att följas upp och utredas.
Läxor är en viktig del av skolarbetet och syftar till att repetera sådant som eleven lärt sig i skolan
▪ Läxor ska göras och lämnas in till ansvarig lärare inom avsedd tid.

Skolans egendom
Skolan i Hyllinge är hela ortens angelägenhet och för att kunna upprätthålla en god kvalitet i vår
verksamhet behöver vi använda våra ekonomiska resurser så effektivt som möjligt. Av denna
anledning är det därför viktigt att vi gemensamt tar ansvar för skolans egendom.
•
•
•

Som elev ska du visa respekt för skolans egendom.
Skolmaterial så som böcker, datorer, eller annat material som eleven har för sin undervisning är
skolans material och ska vårdas på ett varsamt sätt av eleverna.
All skadegörelse av skolans egendom kommer att polisanmälas.

Privat egendom
Skolan är avgiftsfri och ni kan förvänta er att den utrustning som krävs för att delta i skolans
verksamhet tillhandahålls av skolan. Av denna anledning tar vi heller inte ansvar för privat egendom
som tas med till skolan. Skolan har dessutom rätt att omhänderta sådant som stör undervisningen.
●

●

Mobiltelefon, kamera, personliga leksaker och liknande föremål är inte tillåtet att användas i
skolan under skoltid. Detta gäller även under skoldagens raster. Undantag är uteleksaker t.ex.
fotboll och hopprep som får tas med på eget ansvar.
De elever som är i behov av sin mobiltelefon före och efter skoltid ska lämna in den varje
morgon och hämta ut vid skoldagens slut.
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Skolans matsal
Är en gemensam plats för måltid och lugna samtal. Det är också en arbetsplats för ett antal
personer. Av denna anledning är det viktigt att alla som vistas i matsalen är med och bidrar
till en god matro och en god arbetsmiljö.
• Matsalen har separata ordningsregler som ska följas, se nedan.
• I matsalen är det endast tillåtet att sitta på den plats som anvisats av läraren.
Gällande godis, läsk, nötter och frön i skolans lokaler
För elevernas välbefinnande och hälsa anser vi att frukt, grönsaker och smörgås räcker att ta med sig
till skolan.
• Godis, kakor, chips läsk, energidricka, nötter och fröer är förbjudet i skolans lokaler.
• Ovanstående gäller även vid skolutflykter och frilufts- och idrottsdagar.
Kränkningar och mobbning
Kränkningar och mobbning får inte förekomma på skolan. Om det sker så kommer åtgärder att vidtas i
enlighet med Skollagens 5 Kapitel. Alla elever ska mötas med värdighet och respekt i skolan. Alla
elever ska uppleva en god trivsel i skolan.
• Kränkningar, våld och skadegörelse strider mot skolans ordningsregler och mot svensk lag.
Kränkningar anmäls till bildningsförvaltningen, Åstorps kommun.
• Lagbrott anmäls till polisen.
Övrigt
• Cykel, rullskridskor, skateboard, sparkcykel används inte under skoltid.
• Alla former av tobak, droger och rusningsmedel är förbjudna. Skolan följer kommunens.
ANDT-plan för att motverka all form av användning av tobak, droger och rusningsmedel.
Ordningsregler för matsalen
Som gäst i matsalen har eleverna en skyldighet att följande nedanstående ordningsregler.
●
●
●

●
●
●
●
●

Vi vill undvika matsvinn och ser hellre att du tar flera gånger än att du slänger mat.
I matsalen används inga jackor, mössor, kepsar eller luvor.
Använd en normal samtalston och tala endast med de som sitter vid samma bord som dig
själv.
All mat äts i matsalen, sittandes vid din plats.
Medhavd mat eller liknande får inte ätas i matsalen.
När du ätit klart säkerställer du att du lämnar din plats städad.
När du återlämnar din disk gör du det på avsedd plats i respektive diskställ.
Inga mobiltelefoner, datorer och surfplattor får användas i matsalen.

Om en elev upprepat bryter mot skolans
ordningsregler så kommer skolan, i enlighet med 5
Kap Skollagen att vidta åtgärder som enklas
illustreras med följande ”trappa”.
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