
       LILLSJÖSKOLANS ORDNINGSREGLER  Läsåret 2018-2019 
 
Vi 

     *…kommer i tid till alla lektioner (morgonringning 07.55) 
     *…är rädda om skolans och varandras saker 
     *…tar av oss uteskorna vid skogränsen 
     *…håller oss inom skolans gränser under skoltid 
     *…strävar efter en låg och bra ljudmiljö 
     *…är bra kamrater och har ett vårdat språk 
  *…använder inte mobiltelefonen under skol- / fritidstid, den är 
         avslagen eller i tyst läge i ryggsäcken/väskan. 
     *…är hörsamma mot all personal på Lillsjöskolan 
     *…har inte kepsar, mössor och huvor på oss i matsalen 

 
ñ Lillsjöbäcken – På Lillsjöskolan har vi bäckförbud: Ingen får vara i bäcken. 

 
ñ Skolgränsen - Rundvandring genomförs med varje klass i början av läsåret för att visa på 

skolgränsen (karta). Grundregeln är att skol- och fritidsgränsen går hitom bäcken, hitom gång- 
och cykelvägen/vägtrumman vid HC och framför skolan. Skolgårdsgränsen går vid bortre 
asfaltskanten på gång- och cykelvägen NV om fotbollsplanen. 

 
ñ Kickbike, longboard - Hjälm obligatorisk, endast körning bortom fotbollsplanen. Obs! Start 

hitom cykel-/gångvägen som leder till/från villorna. Ej förskoleklass. Vi har inte plats att förvara 
dessa inomhus så de tas med på egen risk. Airboards är inte tillåtna på Lillsjöskolan. 

 
ñ Cykling – Cykling som rastaktivitet är inte tillåten. 

 
ñ Fotbollsplanen – Varje årskurs har sina märkta bollar. Reglerna ändras allt eftersom eleverna 

vill spela över åldersgränserna. Årskurserna F-2 har fotbollsplanen själva under hela 9.30-
rasten och fram till 11.50 på lunchen. Årskurserna 3-5 har fotbollsplanen mellan 11.50-12.30.  
Alla måste lära sig att hålla reda på bollar och annan utrustning som tas med ut på rasterna 
och ta med den in efter raster och fritidsaktiviteter.  
 

ñ Basketplaner – Åk 3-5 har basketplanerna på 09.30 rasten och efter 12.00. Övrig tid är det F-2 
som har basketplanerna. 

 
ñ Bandy- och Noggerplaner - Varje årskurs har sin plan, sina mål, klubbor och märkta bollar. Se 

karta för vilka planer det är. Originalkarta finns uppsatt vid skolexpeditionen.  
 

ñ Snöbollskastning – Ingen snöbollskastning på varandra får ske, däremot är det tillåtet att kasta 
prick på måltavlor etc. som sätts upp. 

 
ñ Åkaktiviteter på vintern - På skridskobanan åker vi skridskor och använder hjälm. Inga 

skor/kängor på isen! För övriga åkaktiviteter rekommenderar vi hjälm och detta kan bli 
obligatoriskt om underlaget kräver det.  
 

ñ Kompisgungan - Max 5 barn åt gången, 5 minuter per grupp.  
 

ñ ”Herre på täppan-lekar” och Brottningslekar – Inte tillåtet! 
 

ñ Kulspel – Grundregeln är den att varje årskurs spelar för sig, med sina regler.  
 

ñ Lillgården – Skolans elever får bara gå in på Lillgården om vuxna tillåter detta. 
 
 

   Mikael From /  Rektor        Lillsjöskolan  2018-08-21           


