
Tingvallaskolans ordningsregler läsåret 2019/20 

Som elev på Tingvallaskolan har jag både rättigheter och skyldigheter. 

Ordningsreglerna är till för att alla skall trivas på skolan, både elever och vuxna. 

Tingvallaskolans ordningsregler bygger på våra ledord: 

 

trygghet - ansvar – respekt 

 

Rättigheter Skyldigheter 
 

Jag har rätt att bli respekterad av alla. Jag ska respektera alla på skolan. 

 

Jag har rätt att känna trygghet och att inte 

utsättas för psykisk eller fysisk kränkning. 

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, 

visar respekt och utsätter därmed ingen för 

psykisk eller fysisk kränkning. 

Jag har rätt till garanterad undervisningstid. Jag passar tider, har med mig rätt 

arbetsmaterial och använder tiden till 

lärande. 

Jag har rätt till en bra och trivsam 

arbetsmiljö. 

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig 

och använder inte ytterskor eller ytterkläder 

inomhus. Jag hänger upp mina kläder på 

avsedd plats. 

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolan 

för att kunna göra ett bra arbete. 

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer 

givna instruktioner från lärare och annan 

personal. 

Jag har rätt till lunch varje dag. För att få lugn och ro följer jag 5-

minutersregeln. Jag tar till mig en portion 

jag tror jag kan äta upp. Jag lämnar min 

plats ren och städad efter mig och följer 1-2-

3-regeln. 

Jag har rätt till en mobiltelefonfri läromiljö. All elektronisk utrustning skall vara kvar 

hemma om inte annan överenskommelse 

finns mellan skolan och hemmet. 

Jag har tillgång till en studieplats. Jag ansvarar för min studieplats och mina 

värdesaker. Jag respekterar skolans och 

andras saker. Om jag förstör eller skadar 

andras saker blir jag/mina vårdnadshavare 

ersättningsskyldiga. 

Jag har rätt att ha rast två gånger per dag, på 

förmiddagen och efter lunch. 

Jag är utomhus på rasten om inte jag och 

min lärare kommit överens om något annat. 

Om det inträffar något på rasten jag inte 

själv kan lösa tar jag hjälp av rastvärdar som 

finns ute. 

 


