Kastalskolans ordnings- och trivselregler läsåret 22/23
Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla
kan känna sig trygga och trivas för att kunna lära och utvecklas så långt det är
möjligt efter sin förmåga. Det är allas ansvar att skapa en trivsam arbetsmiljö
för alla som tillbringar sin dag i skolan. På skolan är det viktigt att alla förstår
och följer skolans ordningsregler.

Kastalskolan präglas av värdeorden
Trygghet - Ansvar - Acceptans - Lärande

Ordning
•
•

Alla på skolan visar respekt för varandra genom hänsyn och vänlighet. Vi har ett
trevligt bemötande, vi hälsar på varandra och använder ett vårdat språk.
Som elev tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på
skolan, utan godkännande.

Studiero och lärande
•
•
•

Alla hjälps åt med att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela
skoldagen, detta gäller både lektionstid och rasttid.
Alla ska komma i tid till lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med sig.
Alla följer de överenskomna klassrumsregler som finns.

Användande av digitala verktyg
•
•
•

Chromebooks är verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med
ansvariga lärare.
Som elev är du ansvarig för hur din Chromebook används och hanteras.
Skolan är helt mobilfri under skoltid. Se skolans mobilpolicy.

Aktsamhet
•
•

Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, både inomhus och utomhus.
Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker.

Samhällets lagar och regler
•
•

Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla
som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan.

Enligt skollagen (2010:800; 5 kap 5§) ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. De
ska utarbetas under medverkan av skolans elever och följas upp på varje skolenhet minst en
gång per läsår. På den enskilda skolan har man möjlighet att anpassa ovanstående regler till

sin verksamhet och organisation. Skolans rektor beslutar om skolans ordnings- och
trivselregler.

Konsekvensstegen på Kastalskolan 2022/2023
1. Vid störande av studiero och trygghet sker samtal med elev samt kontakt med hemmet,
klassföreståndare är ansvarig. Uppföljning och återkoppling ska ske med inblandade
personer.
2. Är det ett kränkningsärende följer vi skolans plan mot kränkande behandling.
3. Vid förstörelse ska eleven återställa det som eventuellt har förstörts eller skapat oreda
samt ersätta ekonomiskt om det går att säkerställa vem som förstört något. (Ansvariga är:
elever samt klassföreståndare).
4. Får samtal med elev och vårdnadshavare ej avsedd effekt ska kontakt tas med
elevhälsoteam via rektor för att utreda vidare åtgärder.
5. Polisanmälan sker vid allvarligare förstörelse eller personangrepp.

________________________________________________________
Ort/Datum:_____________________________________________________________
Underskrift av:
Elev:_______________________________________________

Vårdnadshavare:______________________________________

