
          Ordningsregler Tjörnarps skola 2016/17 
 

 Eleverna ska vistas inom skolans område på skol-  

och fritidstid.  
 

Konsekvens om inte ordningsregeln följs:  
Tillsägelse av vuxen.  
Ev. förbud att vara på baksidan. 
Vid upprepade tillfällen informerar personal vårdnadshavare. 

 

 

 Dörrarna till kapprummen öppnas kl. 8.00 varje dag.  
Fritidsbarnen går utomhus från fritids till skolan.  

Rasterna tillbringar vi utomhus. Vid riktigt dåligt  

väder bestämmer klassläraren om eleverna får  

vistas i klassrummet.    
 

Konsekvens:  
Tillsägelse av vuxen.  
Vid upprepade tillfällen informerar personal  
vårdnadshavare. 

 
 

 Godis, tuggummi och läsk lämnar vi hemma, 

men ta gärna med dig frukt! 
 

Konsekvens:  
Den vuxne omhändertar läsken el dyl. Vid upprepade  
tillfällen informerar personal vårdnadshavare. 

 
 

 Mobiltelefon får inte användas under skol-  

eller fritidstid. Skolan ansvarar inte för  

medhavda värdesaker. 
 

Konsekvens: 
Den vuxne omhändertar mobiltelefonen. Den vuxne  
som omhändertar mobilen lämnar tillbaka den  
efter dagens slut. Vid upprepade tillfällen  
informerar personal vårdnadshavare.  
 
Cyklar,bollar och andra leksaker ska plockas in  

efter rasterna. 

            Konsekvens: 
Tillsägelse av vuxen. 
Vid upprepade tillfällen tas leksakerna bort under  
en period. Om eleven inte handskas rätt med sakerna får 
eleven inte leka med sakerna under 1 vecka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Det är förbjudet att cykla på skolgården med  

privata cyklar.  
 

Konsekvens:  
Tillsägelse av vuxen. 
Vid upprepade tillsägelser informerar personal  
vårdnadshavare. Fortsätter cyklingen på skolgården  
blir cykeln inlåst och vårdnadshavare får komma  
till skolan och ”lösa ut” cykeln. 

 

 

 Hjälm är obligatorisk när vi åker skateboard, tvåhjuling,  

inlines och sparkcykel. Skolan rekommenderar hjälm vid  

pulkaåkning. 
 

Konsekvens: 
Tillsägelse av vuxen. 
Om inte det hjälper omhändertas skateboarden el. dyl 
Vid upprepade tillfällen informerar personal vårdnadshavare. 

 

 

 Pinnar och andra föremål som kan orsaka skador  

låter vi ligga på marken. 
 

Konsekvens:  
Tillsägelse av vuxen. 
Vid upprepade tillsägelse tar den vuxne föremålet från eleven.  
Vid ytterligare behov tar den vuxne kontakt med 
vårdnadshavare. 

            
 

 Snöbollskastning är förbjuden, 

om inte en vuxen är med och tar ansvar. 
 

           Konsekvens: 
           Tillsägelse av vuxen. 
           Om inte det hjälper ska eleven vara inne och  
           arbeta på förmiddagsrasten dagen efter.    
           Eleven får tillsyn av ansvarig lärare.  
 
 
 
 
Nedan följer den talong som elever och vårdnadshavare skriver under, 

klipper av och skickar tillbaka till skolan: 

 

 

 

Vi har läst och accepterar ordningsreglerna på Tjörnarps skola och fritidshem. 

 

 

_______ __________________  __________________  __________________ 

Datum          Elev                                 Vårdnadshavare               Vårdnadshavare 
 


