
Martinaskolan

Trivselregler vid Martinaskolan:
RESPEKTERA DIG SJALV, DINA KAMRATER OCH ALLA VUXNA 

Ytterskor tar vi av i entren. Pa rasten befinner vi oss utomhus eller i klassrummet (avtalat med larare). 

Mobilen lamnas in till lararen pa morgonen och aterfas efter sista lektionen. 

Vi ar radda om vart hus, var skolgard och allt levande som vaxer 

Klassregler gors upp tillsammans med klasslararen pa klassradet/klasstimman. 

Martinaskolans allmanna ordningsregler:
Foljande regler galler for alla elever: Konsekvenser: 

1. Det ar inte tillatet att diskriminera, reta, Vårdnadshavare kontaktas

kranka eller trakassera. Polisanmalan*

2. Det ar inte tillatet att fotografera, filma eller  Vårdnadshavare kontaktas

spela in ljud i krankande syfte. Polisanmalan*

3. Det ar inte tillatet att anvanda symboler Vårdnadshavare kontaktas

eller uttrycka ett budskap som kan innebara Polisanmalan*

hets mot folkgrupp eller individ. 

4. Det ar inte tillatet att diskriminera nagon pa Vårdnadshavare kontaktas

grund av etnisk tillhorighet, religion eller Polisanmalan*

annan trosuppfattning, funktionsvariation, kon, 

konsidentitet eller konsuttryck, sexuell laggning eller 

alder. 

5. Det ar viktigt att ha med sig material, Tillsagelse. Ev.kontakt 

komma i tid och narvarar pa lektionerna. vårdnadshavare

Du har skolplikt! 

6. Du tar ditt ansvar och bidrar till en lugn och Tillsagelse. Ev.kontakt 

god arbetsmiljo. Las skolans ”Riktlinjer for trygghet vårdnadshavare

och arbetsro”. 

7. Dina skor skall tas av vid entren. Tillsagelse. (Vid upprepade tillfallen kontaktas 
vårdnadshavare och stadplan upprattas)

8. I arskurs 1-9 galler att lamna in avstangd Mobil omhandertas, 

telefon varje morgon, den aterfas efter enl. skollagen. 

sista lektionen. Vårdnadshavare kontaktas.



Martinaskolan Konsekvenser: 

 

9. Cykling och mopedakning ar inte tillatet pa skolgarden. Tillsagelse. Ev. Kontakt 
vårdnadshavare

10. Snobollskastning far endast ske jamte fotbollsplanen Tillsagelse.Ev.kontakt

pa skolgarden. vårdnadshavare

11. Pulka-akning och dylikt far endast ske med hjalm pa. Tillsagelse. Ev. kontakt

vårdnadshavare

12. Om du forstor nagot medvetet, ar du skyldig att ersatta det. Vårdnadshavare 

kontaktas. 

Ev. polisanmalan*

13. Farliga foremal som medfor fara for dig och andra, Vårdnadshavare

fa inte innehas pa skolans omrade. kontaktas

Polisanmalan*

14. Om slagsmal, brak eller forstorelse uppstar och Vårdnadshavare

inte gar att stoppa genom tillsagelse i den akuta kontaktas

situationen, far personal handgripligen gripa in Polisanmalan*

enligt nodvarnsratten. 

15. Fusk vid prov, laxinlamning eller liknande, ar inte tillatet. Vårdnadshavare

kontaktas. 

Rektor/larare avgor

mojligheten for 

omprov.

16. Det ar forbjudet att inneha och anvanda tobak, alkohol, Vårdnadshavre

energidryck, e-cigaretter eller liknande samt droger kontaktas 

inom skolans omrade. Polisanmalan*

Vardnadshavare kontaktas via telefon, SMS eller e-post sa snart det ar mojligt om inte ovanstaende 
regler efterlevs. 

* Efter fortsatt upprepade overtradelser av skolreglerna eller vid allvarliga handelser, kallas 
vardnadshavare och elev till samtal och en handlingsplan upprattas. Dar fattas beslut om 
fortsatta atgarder. Vid sarskilt allvarliga handelser anmaler skolan till polis och /eller 
socialtjanst. 

Martinaskolans ordningsregler bearbetas arligen pa klassrad, i elevrad, pa foraldramoten och i 
kollegiet. 



Martinaskolan

Som stod for detta dokument har skolan upprattat: Riktlinjer for trygghet och arbetsro samt 
Martinaskolans likabehandlingsplan. 

* Mer information: * Tobakslagen (1993:581) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/ 

Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/ 

* Knivlagen (1988:254) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/ 
Svenskforfattningssamling/Lag-1988254-om-forbud-betra_sfs-1988-254/?bet=1988:254 
*Diskrimineringslagen (2008:567) http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
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