
Svarta ”kring”-linjen visar skolområdet, där 

skolans elever får vistas 

På morgonen får eleverna endast vistas på framsidan 

och det är detsamma som på innergården. 

Ordningsregler 

 på  

 Värmlandsbro skola 

 

  

Antagna av elevrådet 2019-11-08 

 

På Värmlandsbro skola förväntar vi oss… 



… att du är en bra kompis och att alla får vara med 

… att du visar respekt för alla barn och vuxna, inte knuffas, 

bråka, spotta mm 

… att du använder ett vårdat och trevligt språk 

… att du klär dig och uppträder på ett sätt som inte upplevs 

kränkande 

… att du visar hänsyn och hjälper andra som behöver hjälp, t 

ex tyst och lugnt på lektionerna, räcka upp handen och vänta 

på sin tur 

 

… att du inte har med dig mobilen till skolan (undantag kan 

ges med skriftligt godkännande av klasslärare, då lämnar du 

mobilen till din lärare som förvarar den under skoldagen) 

… att du låter andras saker vara ifred och inte gömmer 

uteleksaker 

… att du är ute på rasterna 

… att du hjälper till att hålla skolan ren och fin 

… att du inte kastar hårda snöbollar över midjan på 

kamraterna och att du är bakom häcken om du ska delta i 

snöbollskastning 

… att pinnar bara används till att bygga kojor med 

… att endast 4 stycken eller mindre får vara i gamla 

klätterställningen samtidigt  

… att endast 3 stycken eller mindre får gunga i kompisgungan 

samtidigt och att tidsbegränsningen 5 minuter gäller 

 

… att, om du leker i väntan på bussen, gör det utanför kön. 

När bussen kommer, ställer du dig snabbt på din plats. 

Väskan gäller som plats i kön 

 

… att du ger alla möjlighet till matro i Restaurang Ugglan, 

genom att du uppträder stillsamt och pratar i vanlig 

samtalston samt använder ett trevligt bordsskick 

Gyllene regeln: 

Jag är mot andra som jag vill att de ska vara mot mig! 



Konsekvens: 

Om man bryter mot någon av ordningsreglerna sker följande: 

1. Samtal med ingripande personal 
2. Samtal till vårdnadshavare 
3. Möte på skolan med vårdnadshavare 
4. Möte på skolan med vårdnadshavare och rektor 

 


