
Gefle Montessoriskolas ordningsregler läsåret 2018-2019 
 
På Gefle Montessoriskola ska alla trivas och känna trygghet. Tillsammans skapar vi alla en 
lugn miljö där vi utvecklas och lär oss nya saker. 
 
Du bidrar till detta genom att följa skolans ordningsregler: 
 

• visa hänsyn och respekt gentemot dina skolkamrater och personal 
• använda ett vårdat språk, inte svära eller använda kränkande ord/kommentarer 
• vara rädd om vår skolmiljö, hålla ordning och vårda dina egna och andras saker och 

kläder både inomhus och utomhus 
• komma i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter 
• medverka till arbetsro och ta ansvar för ditt lärande 
• lämna in avstängd telefon till klasslärare när du kommer till skolan så att du inte 

använder den under skoltid och fritidstid. Lärare avgör om telefon ev. får användas i 
undervisning. På fritidsklubben får man använda telefonen efter kl. 15. 

• stanna inom skolans område 
• inte kasta snöbollar eller andra saker som kan skada andra 
• hålla ordning kring din krok, ta av dig skorna vid skogränsen och gå inomhus. 

 
Det här händer om du bryter mot Gefle Montessoriskolas ordningsregler: 
 
 
 
                                                                                                                                                        4. Utredning                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                       
                                                                                3. Möte elev, vårdnadshavare och 
                                                                                   ansvarig klasslärare, ev. rektor 
 
 
                             2. Åtgärd och samtal hem 
 
1. Tillsägelse      
 
 
 
 
 
 

De olika stegen presenteras närmare på sida 2. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lämnas till klasslärare senast 31 augusti 
 
Vi har tagit del av Gefle Montessoriskolas ordningsregler samt konsekvenser 2018: 
 
Elevens namn:    Vårdnadshavares namn: 
 
-----------------------------------------------------                    ------------------------------------------- 
 
                            -------------------------------------------- 



Konsekvenser när ordningsregler inte följs på Gefle Montessoriskola 
 

1. Tillsägelse: Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre 
förseelse ska läraren eller den vuxne uppmana eleven att ändra sitt uppförande. 
 

2. Åtgärd och samtal hem: Lärare (eller rektor) vidtar de omedelbara eller tillfälliga 
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att 
komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Händelserapport 
upprättas vid kränkande behandling. (se vidare utdrag ur skollagen nedan om vilka 
konsekvenser som kan vidtas) 
 

3. Möte elev, vårdnadshavare och ansvarig lärare: Om en elev gjort sig skyldig till 
upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse kallar ansvarig lärare till möte med 
elev och vårdnadshavare. En handlingsplan upprättas. Rektor informeras eller bjuds in 
till mötet. 

 
4. Utredning: Vid fortsatta förseelser anmäls detta till rektor. Ärendet tas upp i skolans 

elevhälsoteam och en utredning startas. Rektor kallar till möte med elev, 
vårdnadshavare, ansvarig lärare och representant från elevhälsoteamet. En ny 
handlingsplan upprättas (se vidare utdrag ur skollagen nedan). 
 
Under detta läsår arbetar skolan extra tydligt för att stoppa ett ovårdat språk 
och för att förhindra att kränkande ord och kommentarer används. Detta 
innebär att om en elev använder ett ovårdat språk skickas lappar med vad eleven 
sagt hem för påskrift av vårdnadshavare. Om en elev uppmärksammats för 
dåligt språkbruk vid tre tillfällen kallar klasslärare elev och vårdnadshavare till 
möte. 

 
I övrigt hänvisar vi till vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Där framgår 
vilka rutiner vi arbetar efter. Planen hittar ni på skolans hemsida: www.geflemontessori.se 
 
Mer information om bestämmelser och regler kring ordningsregler, exempel på åtgärder 
skolan kan och får göra för att se till att trygghet och studiero upprätthålls finns beskrivna i 
skollagen (2010:800) kap 5 Trygghet och studiero: 
 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800 
 
 


