ORDNINGSREGLER
Dessa regler gäller alla elever på skolan.
Varje klass har även klassregler som gäller just den klassen
Mobiltelefoner
Elev som har med sig mobiltelefon till skolan ansvarar för den själv. Mobiltelefon får ej användas
på skolans område om inte tillåtelse har getts av skolpersonal. Den lämnas till lärare vid skolstart
och återfås vid hemgång.
Fotografering, filmning och ljudupptagning är enligt lag inte tillåtet!
Telefon
Personalen kontaktar hemmet om eleven blir sjuk under skoltid. Om man vill åka med kompis/ta
med kompis hem gör man upp det hemma dagen innan.
IPAD används utifrån särskilda regler.
Idrott
På idrottslektionerna ska särskilda kläder, skor och handduk användas.
Att duscha efter lektionen är obligatoriskt! Eleverna har fasta platser i omklädningsrummen.
Matsalen
Det finns personal från skolan med under lunchen. Tillsammans ska vi skapa en bra lunchmiljö
genom ett vårdat bordsskick och matro. Innan maten tvättar vi händerna noggrant. Eleverna har
fasta platser i matsalen.
Raster
Vi är ute på rasterna. Toalettbesök ska i första hand ske på rasten.
Lektioner
Vi kommer alltid i tid till lektionerna och lämnar ytterkläder på vår plats i korridoren.
Godis och tuggummi
Äter vi hemma.
Cyklar
Cyklar förvaras i cykelstället under skoldagen.
Att cykla till skolan utan sällskap rekommenderar vi inte förrän eleven går i årskurs 4.
Vinterregler
Snöbollskastning sker på anvisad plats (mot gaveln på gymnastiksalen).
Vi använder hjälm när vi åker pulka, skridskor eller stjärtlapp.
Bussar
Vi väntar på bussarna innanför grindarna tills klartecken ges av skolpersonal. Gå till bussarna i god
ordning. Använd säkerhetsbälte i bussen.
Skolmiljön
Vi är rädda om skolmiljön både ute och inne.
Man får inte lämna skolans område under skoltid, utan tillåtelse av någon av skolans personal.
Karolinerskolans trivselregler
För att alla ska trivas och må bra och känna sig trygga på vår skola ska vi
-Vara en bra kompis, vara mot dina kompisar som du vill att de ska vara mot dig.
-Respektera och bemöta varandra på ett trevligt sätt.
-Använda en trevlig samtalston och ett vårdat språk /inga svordomar.
-Vara rädda om skolans miljö både ute och inne.
Antagen 2021-08-12
-------------------------------------------------------Avskiljes lämnas till klassläraren senast
Vi har tagit del av ordnings/trivselreglerna

------

Underskrift
Elev:

Vårdnadshavare:

____________________________

_____________________________

