Ordningsregler - Borgstenaskolan

I vår skola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är vi hjälpsamma, omtänksamma och trevliga så alla känner sig trygga och vill gå till skolan.
Har vi arbetsro och vi bryr oss om varandra.
Är det ok att tycka olika och vi säger inte saker som sårar andra.
Låter vi andras saker vara.
Tar vi ansvar för våra saker och plockar vi undan efter oss
Respekterar vi att vi behöver olika saker för att lära oss.
Kommer vi överens med läraren om vart vi går om vi behöver en paus eller blir arg.
Tar vi av oss skorna innan vi går in i korridoren.
Går vi i korridoren och pratar tyst.
Följer vi skolans regler.

I vår matsal:
•
•
•

Har vi matro och vi pratar tyst med de som sitter vid vårt matbord.
Har vi inte på keps eller luva.
Plockar vi undan efter oss och lämnar matbordet rent och snyggt.

På vår skolgård:
•

Följer vi skolans regler och de regler som finns för lekar och skolområde.
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Konsekvenser när ordningsreglerna inte följs
Skollagen 5 kap. 6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs
ordningsstörande uppträdande.
1. Klassföreståndare/Personal pratar med eleven.
2. Eleven anvisas till annan plats att arbeta på under resten av lektionstiden.
Vårdnadshavare kontaktas via samtal.
3. Klassföreståndare och vårdnadshavare kommer överens om vilka åtgärder som skall
vidtas i skolan om elevens uppträdande inte ändras.
4. Om en elev vid upprepade tillfällen stör trygghet och studiero kontaktas rektor som
startar en utredning och kontaktar Vårdnadshavare.
5. Åtgärder beslutas av rektor i samråd med Elevhälsan i enlighet med skollagen 5 kap.

Borgstenaskolan 2017-10-20

Såhär delar vi in lag i fotboll

• Lagen ska vara så jämna som det går. Några äldre blandat med yngre.
• Om vi vill delar vi in klassen färdig i lag, så behöver vi inte göra det på
rasten.
• När vi vill spela fotboll skriver vi upp på whiteboardtavla vilket lag vi
tillhör. Då ser vi vilka som är i lagen.
• Rastvakt hjälper till att dela in lag.
• Vi följer skolans regler om hur vi är mot varandra.
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Fotbollsregler

• Alla som vill får vara med.
• Dela in lagen efter reglerna. ”Såhär delar vi in lag i fotboll.”
• Vi spelar med alla och passar bollen till alla i laget.
• Vi använder oss av ett trevligt språk med positiva kommentarer till
varandra.
• Vi svär inte eller säger fula ord.
• Vi spelar på ett fint sätt, utan oschyssta tacklingar och fällningar då det
ger frispark.
• Vi följer skolans fotbollsregler och ordningsregler.

Om jag inte följer skolans ordningsregler eller skolans fotbollsregler kan jag få
ett rött kort av rastvakt eller av klassföreståndare. Då går jag ifrån planen
resten av rasten.
Om jag vid upprepade tillfällen bryter mot skolans ordningsregler gäller
”Konsekvenser när ordningsreglerna inte följs.”
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Kingspel

• Alla som vill får vara med.
• Vi spelar med alla.
• Vi använder oss av ett trevligt språk med positiva kommentarer till
varandra.
• Vi svär inte eller säger fula ord.
• Vi spelar på ett fint sätt.
• Vi följer skolans ordningsregler.
• Kingen får serva tills man åker ut. Åker man ut ställer man sig sist i kön.
• 1 eller 2 spelare i rutan är ok. Båda åker ut om någon missar.
• Basketking – öppen hand och bollen spelas vidare direkt.
• Vi skjuter inte medvetet mot kroppen. I så fall spelas bollen om.
• Boll på linjen går om.
• Boll på linjen mellan två rutor går om.
• Låga bollar som jag inte kan ta går om.
• Rullande boll går om.
• Vi trixar inte i någon annans ruta.
• Vi sparkar inte iväg bollen.

Om jag inte följer skolans ordningsregler eller skolans kingspelsregler kan jag få
ett rött kort av rastvakt eller av klassföreståndare. Då går jag ifrån kingrutan
resten av rasten.
Om jag vid upprepade tillfällen bryter mot skolans ordningsregler gäller
”Konsekvenser när ordningsreglerna inte följs.”
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