Ordningsregler för elever, föräldrar och medarbetare
Skolan, vår gemensamma arbetsplats, har vi fått i gåva av föräldrar och vänner. Låt oss vårda
den tillsammans så att den blir vackrare för varje år och så att vi med stolthet kan lämna den
till dem som kommer efter oss.
Allmänt:
•

Visa respekt för lärare och kamrater i ord och handling. Vårda ditt språk. Tänk på att
du är en förebild för yngre kamrater.

•

Var rädd om det vi har och ta hand om din skola. Om du avsiktligt eller av vårdslöshet
förstör något på skolan blir du och dina föräldrar ersättningsskyldiga.

•

Skolans rekommendation är att från och med klass 6 får du cykla på egen hand till och
från skolan. Detta är vad bland andra NTF (Nationalförsamlingen för trafiksäkerhetens
främjande) förespråkar i sina råd om barn i trafiken.

•

Mobiltelefoner varken syns eller används under skoldagen.

•

Lämna saker du är rädd om och som inte har med skolan att göra hemma. Skolan
ansvarar inte för privata ägodelar och värdesaker.

•

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare
meddela expeditionen på 011-18 21 18 eller via hemsidan
www.rudolfsteinerskolan.se. Detta ska göras varje sjukdag.

•

Om du behöver avbryta skoldagen tar du kontakt med din
klasslärare/klassföreståndare.

•

Inget godis och ingen läsk under skoltid (enligt Norrköpings kommuns
antisockerpolicy).

•

Rökning och snusning är förbjudet på skolområdet enligt svensk lag.

I klassrummet:
•

Du, dina kamrater och dina lärare ska kunna arbeta i lugn och ro i klassrummet. Det är
allas ansvar att arbeta för att alla kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

•

Kom i tid till lektionerna.

•

Ägna dig på lektionerna åt det som var tänkt med de medel som anvisats. Lämna dina
privata behov till rast och fritid.

•

Av brandsäkerhetsskäl får man inte ha ytterkläder i klassrummen och i matsalen.

Utemiljön:
•

Du får klättra i träden på skolområdet men inte i fruktträden och i vårdträden. Var rädd
om dig själv och om träden, framförallt de små. Träden på Äppelblommans område får
du inte klättra i.

•

Taken på skolbyggnaderna håller inte att klättra på. Du kan skada både taken och dig
själv ordentligt om du går på dem. Taken får därför under inga omständigheter
beträdas. Överträdelse innebär böter och kan även innebära polisanmälan.

•

Det är inte tillåtet att klättra ut/in via fönstren eller att sitta på fönsterbrädorna.

•

Sparkar boll gör vi på fotbollsplanen.

•

Snöbollskastning är inte tillåtet på grund av skaderisken och försäkringsbestämmelser.

•

Cyklar och motorfordon får inte köras på skolområdet och får enbart ställas på vissa
för ändamålet anvisade platser. Fordon med särskilt tillstånd får dock vistas på
skolgården.

Dessa regler är utarbetade av lärare, elever och föräldrar tillsammans för att alla på kullen ska
få en så trivsam, trygg och säker skol- och arbetsdag som möjligt.
Ordningsreglerna antogs av kollegiet i samråd med föräldraföreningen och elevrådet
2015-12-11. Punkten om mobiltelefoner reviderades genom beslut i kollegiet 2017-05-09.

