Liljeborgsskolans regler kompletterar samhällets lagar. Därför skrivs inget om rökning,
slagsmål, berusningsmedel, bärande av vapen och tillhyggen. Nedanstående punkter är
anpassade till skolans förutsättningar.
Syftet är ett enda: att öka trygghet och trivsel för alla på skolan, både elever och personal.
Därför är det ett gemensamt ansvar att följa varje regels tanke.

Liljeborgsskolan är din arbetsplats






Kom i tid. Ha med nödvändigt material. Var förberedd för ditt arbete.
Mobiltelefoner ska under lektionstid enbart användas som ett hjälpmedel i
undervisningen.
Mat, dryck och liknande, får enbart intas i skolans elevcafé.
Skor eller stövlar får inte vara uppe på bord, bänkar eller liknande.

Liljeborgsskolan är vår mötesplats





Tala till och om andra på ett sätt som visar att du har respekt för dig själv och andra
människor.
Respektera andra och deras åsikter även om de inte tycker som du.
Du får inte kränka någon.

Liljeborgsskolan – du är en del av vår miljö.





Vi är rädda om allt, såväl ute som inne.
Vi cyklar inte/använder inte moped etc. på skolgården.
Vi har inte på oss ytterkläder i matsal, lektionssalar och mediatek.
Snöbollar kastar vi bara på gräsplanen väster om skolan.

Hur många egna regler vi än kommer överens om kan vi inte täcka upp allt.
Sunt förnuft får hjälpa oss!

Påföljder
Påföljden skall vara en naturlig konsekvens av förseelsen och kan vara något/några av
nedanstående.















Tillsägelse av vuxen och ev. omflyttning i klassrum.
Utvisning resten av lektionen.
Hemmet kontaktas.
Möte med elev, föräldrar och berörd personal, där åtgärdsprogram kan upprättas.
Försittning eller kvarsittning.
Skriftlig varning.
Avstängning. Kan ske omgående om beteendet uppfattas som farligt för övriga elever
och personal.
Placering i annan elevgrupp.
Omplacering till annan skola.
I fall där våld eller hot om våld finns med görs polisanmälan. Enligt handlingsplan
mot hot och våld.
Om eleven avsiktligt eller genom vårdslöshet vållat skada på skolans egendom leder
detta till krav på ersättning.
Eleven är skyldig att ersätta böcker och annat material som förstörs eller kommer bort.
Farliga föremål såsom fyrverkerier och kemikalier beslagtas omedelbart och föräldrar
underrättas.
Om föremål (mobiltelefon, MP3-spelare etc.) uppfattas som störande i samband med
undervisning kan föremålet beslagtas. Beslagtagande pedagog ansvarar för föremålet.

Lathund till påföljder finns att läsa i bilaga 1. Lathund skriven i enlighet med skollagens 5 kap
(SFS 2010:800).

