
 
      Löderups skola 

 
Ordningsregler för läsåret 2020/2021 
 
På vår skola ska vi tänka på att 

 behandla varandra med hänsyn och respekt. Ingen ska behöva känna sig utanför. Om vi ser 
att någon blir utsatt eller känner sig utanför pratar vi med en vuxen. 

 använda ett vårdat språk och nyanserat språk. Jag tänker på hur jag uttrycker mig när jag 
pratar med andra. 

 visa alla hänsyn genom att bidra till arbetsro och trivsel. Vi visar hänsyn till andra som arbetar 
eller leker. 

 hjälpas åt att hålla rent och fint både inom- och utomhus. 

 vi är utomhus på rasterna och stannar på skolgården under skoltid. Cyklar låter vi stå i 
cykelställen tills vi ska hem. 

 vi bara äter sötsaker vid speciella tillfällen när personalen meddelat att det är ok. 

 mobiltelefoner är avstängda under skoltid och förvaras i din väska om inte läraren godkänt att 
du använder mobilen i undervisningen. Du ansvara själv för din mobiltelefon om du har med 
den i skolan. 

 
När vi åker buss till och från skolan eller vid utflykter ska vi tänka på att 

 sitta lugnt och tänka på att prata med de som är närmst så att miljön på bussen blir så lugn 
som möjligt. 

 alltid använda bälte. Bältet ska vara knäppt tills bussen står stilla. 

 vi fyller på bussen framifrån och bak. 

 om du har dator/Ipad med dig ska den ligga i din väska under hela bussresan. 

 om du har mobil med dig ska denna vara på ljudlös eller använd hörlurar. 
 
 
Skolan är vår arbetsplats, både vuxna och barn. Vi tar alla ansvar för vårt arbete och det vi behöver ha 
med oss för att kunna utföra ett bra arbete. 
 
Vad händer om jag inte följer skolans ordningsregler? 

1. Personalen samtalar med den elev som inte följer ordningsreglerna. 
2. Om det inte upphör så informeras vårdnadshavare. 
3. Om inte detta är tillräckligt informeras rektor. 

 
 
Ordningsreglerna fastställs varje läsår av rektor efter att eleverna fått lämna synpunkter.  
 
Löderup 2020-09-07 
Cecilia Åberg Karlsson, Rektor 

 

 

Vi har tagit del av ordningsreglerna för Löderups skola 

 
 
 
________________________  _______________________ 
 Elevens namn   Vårdnadshavares underskrift 


