Ordningsregler för Malmö Friskola AB åk F–6
Läsåret 2022–2023
Till vårdnadshavare och elever på Malmö Friskola
Vi har tagit fram ordningsregler på Malmö Friskola för att försäkra oss om att varje elev får
möjlighet att utvecklas utifrån sin person och sina förutsättningar. Ordningsreglerna ska se
till att alla elever blir respekterade och inte utsätts för kränkningar, att de får trygghet och
studiero samt bra undervisning och en hälsosam miljö.
Malmö Friskola har tagit fram en åtgärdstrappa som beskriver vilka konsekvenser som finns
om man bryter mot skolans regler. Trappan har fem steg och bygger på Skollagen, 5 kap.
Trygghet och studiero och de allmänna befogenheter som lärare och rektor har. Är ni
intresserade av att läsa mer så finns länk till skollagen här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag2010800_sfs-2010-800
Skolans regler utvärderas och revideras varje läsår. Vi diskuterar reglerna med eleverna i
klasserna samt på elevråd och föräldramöten.
Marie Widell, rektor och skolchef

- Alla barn tar av sig skorna när de är inomhus.
Om man inte tar av sig skorna får man en tillsägelse av en vuxen.

- Alla barn får ta med vattenflaska, smörgås och frukt till skolan.
Om man tar med sig annan mat eller dryck till skolan kommer en vuxen beslagta detta.

- Mobiltelefon används inte på skolans område
Om man använder mobilen på skolan så kommer läraren beslagta den. Eleven kan hämta ut mobilen efter
skolans slut.

- Alla barn använder ett språk som alla förstår och visar varandra respekt. Inga
fula ord.
Om man använder fula ord och ett respektlöst språk kommer man få tillsägelse av en vuxen.

- Alla barn går ut på rasterna.
Om man inte går ut på rasten kommer man få en påminnelse av en vuxen.

- Inga slagsmål, kränkningar eller hot i skolan.
Vid slagsmål, hot eller kränkningar kommer skolan ta kontakt med elevens vårdnadshavare. Skolan kommer
skriva en händelserapport och rektor informeras. Vid allvarliga händelser kommer rektor ha samtal med elev och
vårdnadshavare.

- Vårdnadshavare tar ansvar för elevens skadegörelse.

Vid skadegörelse kommer skolan informerar och debiterar vårdnadshavare.

- Alla barn använder ett trevligt bordsskick. Vuxna som äter i matsalen gör det
tillsammans med barnen, vilka har fasta platser.
De vuxna på skolan kommer påminna alla elever om att sitta på sin bestämda plats och använda ett trevligt
bordsskick.

- Alla barn måste stanna på skolans område under skoltid/ raster.

Om en elev lämnar skolans område kommer skolan ta kontakt med elevens vårdnadshavare.

- När skolbussen kommer ska barnen vara redo att gå på bussen.
Om man inte är i tid till bussen kör den utan eleven. Vårdnadshavare får hämta eleven samma dag senast kl
17.00.

- På bussen ska barnen sitta ner på sin fasta plats och ha bälte på.
Ingen dryck eller mat på bussen.

Om man inte följer bussreglerna kommer busschaufför eller skolan ta kontakt med elevens vårdnadshavare.

- Inga slagsmål, kränkningar eller hot på bussen.

Om slagsmål, kränkningar eller hot förekommer på bussen kommer eleven bli avstängd från bussen.
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

- Alla ansvarar för skolmiljön. Vi är rädda om böcker, läromedel och annat
material samt skolans inredning, yttre och inre miljö.
Om man inte är varsam om skolans material och miljöer kommer man få en påminnelse av en vuxen.
Om det förekommit allvarligare fall av förstörelse kommer skolan ta kontakt med elevens
vårdnadshavare.
Klipp av och skicka tillbaka den här delen till skolan. Ordningsreglerna behåller ni hemma.
Alla, såväl elever som vuxna på skolan, är ålagda att följa och följa upp ordningsregler samt
informera vårdnadshavare och elever. Både elev och vårdnadshavare undertecknar
ordningsreglerna.
Malmö den
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