
Ordningsregler på Nyköpings Enskilda Grundskola 

På Nyköpings Enskilda Grundskola tror vi på goda relationer, en stark värdegrund samt trivsel och 

trygghet. Värdegrunden beskriver hur vi vill att klimatet ska vara och skolans ordningsregler är till 

för att skapa ordning, trivsel och studiero. 

 

På Nyköpings Enskilda Grundskola: 

1. Vi behandlar varandra, våra lokaler och utrustning med respekt 

(genom att t.ex. använda ett trevligt språk, ha en trevlig attityd och ta hand om den egna 

och den allmänna utrustningen). 

2. Vi tar ansvar för studieron och arbetsmiljön under lektionstid och i skolans lokaler 

(genom att t.ex. inte lämna klassrummet utan tillåtelse, gå i korridorerna och hålla 

ljudvolymen nere). 

3. Vi kommer i tid till lektionerna och har med det material och den utrustning som 

behövs. 

4. Vi använder endast skoldatorn till skolarbete under skoltid. 

5. Vi är endast på skolans område under skoldagen, om inte tillåtelse att lämna ges. 

 

Om ordningsreglerna inte hörsammas agerar vi i enlighet med följande 

konsekvenstrappa: 

1. Tillsägelse  

(Personal på skolan påtalar omedelbart då någon bryter mot ordningsreglerna eller 

värdegrunden)  

2. Enskilt samtal  

(Samtalet sker med lärare/mentor och mentor informeras då lärare genomför samtalet) 

3. Samtal med vårdnadshavarna  

(Lärare/mentor ringer hem och skolledning/mentor informeras).  

4. Samtal med vårdnadshavarna på skolan 

(Mentor genomför samtal med vårdnadshavare på skolan). 

5. Samtal med skolledning och elevhälsan  

(Personal ur elevhälsoteamet, skolledare, mentor, elev och vårdnadshavare deltar). 

Åtgärdsplan utarbetas tillsammans med elev och vårdnadshavare som upplyses om de 

disciplinära åtgärderna. 

6. Disciplinär åtgärd  

(Om förbättring inte sker i enlighet med utarbetad åtgärdsplan vidtar skolledning lämplig 

disciplinär åtgärd). 

(Om det är nödvändigt kan punkt 3, 4, 5 eller 6 iscensättas omgående) 

 

Övrigt 

Läraren kan t.ex. besluta om och genomföra utvisning ur klassrummet under resten av 
lektionen, omhändertagande av föremål (som stör).  

Rektor beslutar om åtgärderna skriftlig varning, tillfällig eller varaktig omplacering till annan 
klass och avstängning. 

Vid allvarligare kränkningar kan skolan komma att polisanmäla. 


