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Regler för en god arbetsmiljö på Barkestorpsskolan 

 

Syfte 

För att vi alla ska kunna utföra ett gott arbete måste vi ha ordning och reda i 
skolan. God ordning skapar trygghet och trivsel och ökar därmed förutsätt-
ningarna för högre måluppfyllelse. 
Vi i skolan följer samma lagar och regler som gäller samhället i övrigt vad gäller 
våld, kränkningar, stöld, skadegörelse, rökning, droger, mopedåkning etc. 
 

Ansvar 

Elever, personal och vårdnadshavare 
 

Genomförande/aktivitet 

Vi visar varandra hänsyn och respekt och tar ansvar för arbetet och den ge-
mensamma miljön i skolan genom att tänka på och följa Barkestorpsskolans 
ordningsregler. 
 
Reglerna presenteras på läsårets första utvecklingssamtal och skrivs då under av 
elev och vårdnadshavare. 

 
Om reglerna inte efterföljs skickas en rapport hem till elevens vårdnadshavare 
så att hemmet i samråd med skolan kan ge förslag på åtgärder för att detta inte 
ska upprepas. 
Se Rapport om en elev inte respekterar tillrättavisningar från personal. 
 

Uppföljning 

Sker i april på klassråd, elevråd och personalens reflektionstid.  
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Barkestorpsskolans ordningsregler 
 

God ordning skapar trygghet och trivsel och ökar därmed förut-
sättningarna för högre måluppfyllelse. Kalmar Kommun har tagit 
fram gemensamma ordningsregler för alla skolor i kommunen. Vi i 
skolan följer samma lagar och regler som gäller samhället i övrigt 
vad gäller våld, kränkningar, stöld, skadegörelse, rökning, droger, 
mopedåkning etc. 
 

På Barkestorpsskolan visar vi varandra hänsyn och respekt och tar 
ansvar för arbetet och den gemensamma miljön i skolan genom att 
tänka på och följa dessa punkter: 
 
Uppträdande Visa hänsyn och respekt för dina skolkamrater och 

de vuxna i skolan.  
Om man som elev blir avvisad från klassrummet, 
ska eleven gå till den plats läraren anvisat. 

 

Tider Respektera lektionstiderna genom att komma 

punktligt till lektionerna. Förseningar, skolk och 
liknande räknas som ogiltig frånvaro och skrivs 
därmed in i edwise och rapporteras hem via sms. 
 

Skolmaterial Ta med dig nödvändigt material till lektionen. Var 

aktsam om allt skolmaterial du får eller lånar av 
skolan. 

 

Skolmiljö För allas trevnad, håll rent och snyggt omkring dig. 

Städa efter dig själv och ibland efter andra.  
Snöbollskastning får endast förekomma på gräs-
planen bakom multiarenan 

 

Mobil Under lektionstid ska mobilen förvaras i skåpet, 

men vi rekommenderar att den lämnas hemma. Vi 
har förbud att fotografera o filma med mobil inom 
skolans område,  
”undantag om lärare ger annan information vid ett 
speciellt tillfälle och i ett speciellt syfte” 

 
 

Värdesaker Skolan ersätter inte värdesaker som försvinner eller 

går sönder.  
 

 

Övrigt Skolan accepterar inte drogförespråkande och 

kränkande symboler. Ertappas du som elev blir 
konsekvensen att vårdnadshavare kontaktas. 

 Energidryck är förbjuden under skoltid. (kostpoli-
cyn) 
Keps/mössa förbud i matsalen. I klassrummet be-
stämmer läraren. 
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