Axonaskolans ordningsregler
Allmänt
Axonaskolans ordningsregler är till för allas trivsel och välbefinnande. Ordningsreglerna
bygger på fyra grundregler som tillämpas i både skol- och fritidshemsverksamhet. Efter de
fyra inledande huvudreglerna följer några mer detaljerade regler för Axonaskolans elever.





Var rädda om varandra
Var rädda om skolan
Gör ditt allra bästa
Lyssna och visa hänsyn

Ordningsregler
1.

All typ av kränkande behandling är förbjuden.

2.

Skolan är drogfri. Detta innebär att alla droger inklusive rökning och snusning är
förbjudna.

3.

Alla elever vistas utomhus alla raster.

4.

Snöbollskastning får endast ske på plats bestämd av personalen.

5.

Årskurs 5-9 får vistas på slänten ner mot ån och på stigen längs med ån. Övriga
årskurser skall ha sällskap av vuxen eller vistas på speciell plats efter
överenskommelse med klasslärare och föräldrar.

6.

Allt skräp ska kastas i avsedd papperskorg, både inom- och utomhus.

7.

All typ av nedskräpning, klotter och förstörelse är förbjudet. Den som på något
sätt fördärvar lokaler, utemiljö eller skolans material blir ersättningsskyldig.

8.

Trädklättring, kojbyggande och användning av pinnar är endast tillåtet vid
äppelodlingen och slänten ner mot ån.

9.

Rabatterna får inte beträdas.

10.

Bollspel får endast ske på skolans bollplaner.

11.

Den som använder utrustning i form av bollar, klubbor, hopprep mm, ansvarar
för att plocka in efter rast.

12.

Hjälm är obligatoriskt vid användning av inlines, kickbike, cykel och skateboard.
Åkning sker endast på basketplanen. F-4 får ej cykla under skoltid.

13.

Cyklar och mopeder skall parkeras på anvisad plats.

14.

Det är inte tillåtet att äta godis på skolans område.
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15.

Ytterkläder, ytterskor, keps eller mössa får inte bäras inomhus, utan hängs
snyggt i anvisat kapprum.

16.

Bänk- och bordsytor skall tömmas efter varje skoldag och stolar skall sättas upp.

17.

Mobiltelefoner
Åk F-6 får endast medtaga mobiltelefon vid transport till och från skolan. I
skolan skall mobiltelefonen lämnas in till mentor. Telefonen återlämnas vid
skoldagens slut.
Åk 7-9 Får använda sina mobiltelefoner på skolan, men skall ha dem
avslagna på lektion.

18.

Inomhus bärs inga ytterskor.

19.

Vid användande av skolans datorer, ansvarar eleven för att skolans IT- policy
följs. Uppenbar skadegörelse beivras.

Revidering av ordningsregler
Ordningsreglerna revideras fortlöpande vid behov, samt vid varje läsårs slut. Vid dessa
tillfällen skall ordningsreglerna även revideras med hänsyn till t ex klassernas
sammansättning och vilka lokaler de befinner sig i.
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