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Centralskolans Ordningsregler och Värdegrund                            
Bilaga 2 till Centralskolans Likabehandlingsplan reviderad ht 2022 

 

På Centralskolan…  

• Känner alla trygghet och trivsel.  

• Känner alla sig respekterade för den de är. 

• Utgår vi från varje individs förutsättningar och behov. 

• Är delaktighet, samverkan, samarbete och samsyn viktig. 

• Finns det plats för utmaningar, öppenhet och kritiskt tänkande.  

• Fattar vi beslut i demokratisk anda och tar ansvar för gemensamma 

överenskommelser.  

• Vill vi skapa en gynnsam miljö för lärande.  

• Använder vi vår värdegrund som utgångspunkt för våra möten med alla människor.  

  

På Centralskolan förväntar vi oss att du:   

• Är ärlig och står för vad du gör.   

• Visar vem du är och vad du kan genom att alltid göra ditt bästa och är dig själv.  

• Uppträder hänsynsfullt, respekterar och hjälper andra.   

• Använder ett vårdat språk utan svordomar och kränkande ord.   

• Alltid kommer i tid.   

• Är rädd om vår miljö och hjälper till att hålla ordning i våra lokaler och skräpar inte 

ner i klassrum eller korridorer.  

• Är rädd om egna och andras saker   

• Förvarar dina ytterkläder i ditt skåp under lektionstid.  

 

På Centralskolan ska du:   

• Ställa in din mobiltelefon i mobilskåpet under alla lektioner, om den inte används i 

undervisningen* (Enligt Skollagen 5 Kap. §4)  

• Inte ta foton, filma eller göra ljudupptag utan andra personers tillåtelse.  

• Vara rädd om din och andras mobiltelefoner och datorer. Du kan vid oaktsamhet bli 

ersättningsskyldig. 

• Respektera att Centralskolan är en tobaksfri skola.  

Mer detaljerad information finns i skolans Drogpolicy. 

• Respektera och visa hänsyn till nötallergiker och inte tar med nötter in i skolan.  
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OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS:  
 

1. Tillsägelse och enskilda förmaningssamtal, som ska företas på Centralskolan, med 

alla inblandade 

Mentorer informerar alla inblandade elevers vårdnadshavare 

Incidentrapport fylls i, enligt de rutiner som finns, av berörda och mailas till kurator 

och elevhälsoadministratör 

* Om du som elev brutit mot mobiltelefonreglerna har din lärare rätt att beslagta din 

mobiltelefon.  Vid upprepade brott mot mobiltelefonreglerna gäller hantering enligt 

nedanstående punkter. 

2. Vårdnadshavare kallas till möte på skolan  

Här deltar i första hand mentor, vårdnadshavare och elev 

Incidentrapporten kompletteras 

3. Ärendet förs vidare till Trygghetsteamet 

Beslut om ev. vidare åtgärder/insatser fattas 

Vid ytterligare möten med vårdnadshavarna deltar kurator eller annan representant 

från elevhälsan och mentorerna 

4. Muntlig varning                                                                                                                             

Sker i dialog med vårdnadshavare, mentor, rektor och i förekommande fall annan 

representant från elevhälsan 

5. Skriftlig varning - enligt Skollagens 5 kap 11 § 

Sker i dialog med vårdnadshavare, mentor, rektor och i förekommande fall annan 

representant från elevhälsan 

6. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet – enligt Skollagens 5 kap 13 §  

Sker i dialog med vårdnadshavare, mentor, rektor och i förekommande fall annan 

representant från elevhälsan  

7. Avstängning – enligt Skollagens 5 kap 14-16 §  

Sker i dialog med vårdnadshavare, mentor, rektor och i förekommande fall annan 

representant från elevhälsan 

8. Anmälan till Socialtjänsten/Polis  

Beroende på incidentens grad av allvar kan anmälan till Socialtjänsten och Polisen  

naturligtvis ske direkt vid incidenten. Sker i dialog med vårdnadshavare, mentor, 

rektor och i förekommande fall annan representant från elevhälsan 
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 REGLER FÖR ELEVSKÅP 

När Du är elev på Centralskolan har Du möjlighet att låna ett elevskåp där Du skall ha Dina ytter-

kläder men också kan förvara böcker, dator mm.  

Du och dina föräldrar (målsmän) får själv ansvara för att du håller ditt skåp låst. 

Följande gäller för lån av elevskåp: 

• Alla skåp är skolans egendom.  

• Du ansvarar för att Ditt skåp är rent och snyggt. Klotter på skåpen får inte förekomma. 

   Du har ansvar för de saker Du har i skåpet, se därför till att alltid låsa Ditt skåp.  

• Skolan har rätt att öppna det skåp Du fått låna vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. 

   Detta sker dock, som princip, först efter att skolan kontaktat Dina föräldrar (Målsmän), och du 

   tillsammans med dem ges möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan.  

   Om Dina föräldrar (Målsmän) inte är anträffbara och det finns skäl att öppna skåpet omedelbart  

   görs detta, och Dina föräldrar (Målsmän) informeras om åtgärden i efterhand. 

   Skolan kommer att oannonserat initiera städning av elevskåpen vid minst två tillfällen per termin. 

 

 

Centralskolans policy gällande fotografering, filmning och ljudupptagningar, 

samt publicering av dessa. 

I dagens samhälle är möjligheterna till att fotografera, filma och spela in ljud större än någonsin. 

Därför är det viktigt för Centralskolan att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning 

och ljudupptagning inom skolans område. På så vis kan också elevers personliga integritet 

skyddas.  

 Skolan är inte en allmän plats, vilket innebär att ansvarig rektor avgör om fotografering, video-

filmning och ljudupptagning är tillåten. I enlighet med skolans policy får du endast fotografera, 

filma, spela in ljud eller publicera på nätet om du får ett godkännande från varje person som 

finns med på bilden eller inspelningen.  

 Det är viktigt att du tänker dig för så att du inte fotograferar, filmar, spelar in ljud på personer 

inom skolans område som råkar gå förbi i skolkorridoren, skolgården eller andra allmänna 

platser, där elever, personal och andra personer rör sig. 

Brott mot ovanstående regler kan relatera i beslut om åtgärder enligt skollagen gällande Skriftlig 

varning! Vid medvetna brott mot reglerna kan också polisanmälan komma i fråga. 
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Värdegrund 
  
Kunskapsmässig utveckling – Lärande 

Varje elev skall stödjas i att  

Arbeta självständigt 

Arbeta tillsammans med andra 

Ta ansvar för sitt arbete 

Ta tillvara sin förmåga                                                                                                             

Planera, genomföra, reflektera kring och utvärdera sitt arbete och lärande  

Aktivt söka, bearbeta och presentera kunskap 

Social och personlig utveckling – Social kompetens 

Varje elev skall stödjas i att 

Utveckla ett ökat självförtroende 

Respektera sig själv och andra 

Utveckla sin förmåga till medkänsla 

Utveckla demokratiska värderingar 

Utveckla sitt personliga ansvarstagande 

Utveckla sitt civilkurage  

Öka sin sociala kompetens 

 

All personal skall   

Sätta eleven och hens utveckling i centrum 

Utgå från varje elevs kunskapsnivå 

Uppmuntra och stimulera varje elev 

Som lärare och mentor och handleda sina elever 

Formulera undervisningsmål tillsammans med sina elever 

I vår värdegrund betonar vi särskilt                
 

Eleven i centrum – all verksamhet i skolan skall utgå från eleven! 

Reellt personalinflytande och ansvar – Tillit och ansvar! 

Reellt elevinflytande och ansvar – Tillit och ansvar! 

Reellt föräldrainflytande och ansvar - Tillit och ansvar! 

Arbetslaget är den enhet som stärker elevernas sociala kompetens som förbereder dem för,  

och ger dem de färdigheter som är en förutsättning för ett livslångt lärande! 

 


