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Norrevångsskolans ordningsregler läsåret 21/22 
åk 7-9 

• Kom i tid till lektionen. Är dörren låst, vänta utanför klassrummet tills 
läraren släpper in dig. 

• Tag med rätt material till lektionen. 

• Inga ytterjackor i klassrummet. Jackan ska vara i ditt skåp. 

• Mobiltelefoner ska ligga i skåpet eller mobildagiset under lektionstid. 

• När lektionen börjar ska alla elever stå upp bakom stolen vid sin plats 
tills läraren säger att det är okej att sätta sig ner. 

• Ingen lämnar lektionen utan lärarens tillstånd. 

• Använd ett vårdat språk och beteende. Det innebär att vi inte använder 
könsord, skällsord eller andra kränkande uttryck eller bråkar, inte ens på 
skoj. 

• Sitt inte i trapporna på skolan av säkerhetsskäl och brandutryckningsskäl. 

• I NO-salar, slöjdsalar, hemkunskapssalen, musikssalen och Eslövshallen 
gäller specifika regler för att upprätthålla säkerheten och studiero. I 
Eslövshallen är det totalt skärmförbud. 

• Då Norrevång är en hälsoskola äter/dricker vi inget på skolans område 
som inte erbjuds alternativt säljs i Elevrådets Café eller serveras i 
matsalen (t.ex. godis, chips, läsk). Det är totalt nötförbud på skolan. 

• I matsalen har vi inte ytterjackor eller väskor. 

• I matsalen används inte Ipads och mobiltelefonen är på ljudlös. 

• Man går på sina lektioner och får inte lov att ”hänga på skolan” när man 
har lektionstid. 
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Fotografering och filminspelning på Norrevångsskolan 7-9 
 
På förekommen anledning väljer vi att förtydliga vad som gäller kring 
fotografering och inspelningar på Norrevångsskolan 7-9. 

• Det är inte tillåtet att fota, ljudinspela eller filma andra elever eller 
personal utan deras tillåtelse. 

• Det är inte tillåtet att dela/sprida foto/filmer/ljudinspelningar på elever 
eller personal utan deras godkännande. 

• Spridning av foto/filmer/ljudinspelningar kan vara olagligt och kan 
polisanmälas om det sker utan godkännande. 
 

Varför? 

• Det kan upplevas som kränkande för personen som blir 
fotad/filmad/ljudinspelad. 

• Det kan vara olagligt. 

• Det finns både personal och elever med skyddad identitet som inte får 
förekomma på bild/film/ljudinspelning. 

 
Med förhoppning om att vi tillsammans kan respektera detta. 
 
Pelle Jansson, bitr rektor  Susanne Svensson, rektor 
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Enligt skollagen är de disciplinära åtgärder som 
kan tillämpas om ordningsreglerna inte följs 
nedanstående: 
1. Undervisande lärare samtalar med eleven och meddelar elevens mentor 

vid behov. 
 
2. Eleven utvisas från undervisningslokalen och hänvisas till studiecoach. 

Undervisande lärare kontrollerar närvaron med studiecoach och kontaktar 
mentorn samma dag. 

 
3. Eleven får kvarsittning max en timme före undervisningens början eller 

efter undervisningens slut. Vårdnadshavare ska kontaktas för att 
ombesörja eventuell hämtning. 

 
4. Om eleven stör ordningen eller uppträder olämpligt vid upprepade 

tillfällen ska mentor göra en utredning i samråd med elevens 
vårdnadshavare. Denna utredning ska delges rektor. 

 
5. Rektor utdelar en skriftlig varning som innehåller information om vilka 

åtgärder som kan vidtas om beteendet inte förändras. 

• Tillfällig omplacering inom skolenheten 

• Tillfällig omplacering vid annan skolenhet 

• Tillfällig avstängning 

 
 

 
I skolan gäller samma lagar som i övriga samhället. 
Bryter någon mot dessa lagar kan skolan göra en 
polisanmälan/anmälan till socialtjänsten. 
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