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Ordningsregler för Töreboda Centralskola 2021/2022 
Gällande från och med 2021-08-19 

 

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, fysisk eller verbal kränkning. Jag har rätt att 
alltid veta att jag har en bestämd sittplats i 
klassrummet.  

Jag ska uppföra mig och prata på så vis att inte andra 

utsätts för psykisk, fysisk eller verbal kränkning. Som 
exempel på kränkning kan nämnas: slag, knuffar, 
utfrysning, fula och elaka ord ”skojbråk” samt 
snöbollskastning. De vuxna har som skyldighet att 
bestämma sittplatserna i klassrummet och grupperna 
för grupparbeten. 

Jag har rätt till garanterad undervisningstid. Jag ska passa tider, jag ska ha med mig rätt 
arbetsmaterial och jag ska använda tiden till lärande. 

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö. Jag ska se till att hålla rent och snyggt efter mig och 
ska inte använda jacka och vantar/handskar i 
undervisningslokaler och skolrestaurang. 

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolans lokaler för 
att kunna göra ett bra arbete. 

Jag ska bidra till ett bra arbetsklimat och göra som 
skolans personal säger.  

  

Jag har rätt till en störningsfri läromiljö.   Jag ska visa hänsyn mot den som pratar genom att 
visa honom eller henne uppmärksamhet. Mobiltelefon 
får inte användas på lektioner utan ska lämnas i 
avsedd förvaring. Mobiler får inte föras med till 
omklädningsrum.  

 
 

Jag har rätt till en drogfri miljö. 
 
 

  

Jag får inte använda tobak, snus, e-cigaretter, alkohol 
eller andra droger inom skolans område.  
  

Konsekvenser vid regelbrott och sena ankomster 
1. Konsekvensen för den elev som inte följer de beslutade reglerna blir att den personal 
som uppmärksammar regelbrottet har ett samtal med eleven.  
2. Upprepas regelbrottet så kontaktar klassföreståndare elevens vårdnadshavare. 
3. Upprepas regelbrottet frekvent under en tid så kallar klassföreståndare till 
samrådsmöte med elev, vårdnadshavare. 
4.  Om inte det felaktiga beteendet upphör så kontaktar personal skolledningen. 

Skolledningen utreder situationen och kallar vid behov till samrådsmöte med elev, 
vårdnadshavare och berörd personal.  
 
Det får inte förekomma några former av våld, hot, glåpord eller nedsättande 
kommentarer från vare sig elever eller vuxna på skolan. Förutom skolans egna insatser 
för att förebygga eller förhindra en upprepning av en sådan händelse, kan det även bli 
nödvändigt att anmäla den eller de som på skolan använder sig av våld, hot, 
diskriminering eller kränkande behandling till andra myndigheter.  
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