
 

GEMENSAMMA ORDNINGSREGLER FÖR 

HANNASKOLAN årskurs F- 9 
 

På Hannaskolan förväntar vi oss att 

• Elever och personal bemöter varandra med respekt oavsett livsåskådning, sexuell läggning, 

kön eller etnicitet. 

Klassrum: 

• Vi lyssnar på och respekterar varandra genom att låta den som talar tala till punkt. Vi räcker 

alltid upp handen när vi vill ha ordet. 

• Elever och pedagoger städar undan i klassrummet innan de lämnar lektionssalen. 

Raster: 

• Årskurs 1-6 är ute på rasten. 

• När vi är ute på rast ser vi till att alla som vill får vara med. 

• Regler som gäller på exempelvis fotbollsplanen ska följas. Om detta inte görs får eleven stå 

över aktiviteten nästa dag. 

Kapprum/korridorer: 

• Vi (åk F-9) hänger upp våra kläder på krokarna och ställer skorna på hyllan. 

• I korridoren går vi. 

Matsal: 

• I F-6:an sitter man på bestämda platser och har ett gott bordsskick. Personalen torkar av 

bord och stolar. 

• 7-9:an har utsett bestämda elever som torkar av borden och stolarna, ansvarig personal ser 

till att detta utförs.  

• Alla elever lämnar ”sin” matplats i gott skick. 

Uppehållsrum: 

• I caféet ska det vara lugnt, kuddarna ska ligga på soffan och stolarna ska ställas tillbaka på 

sin 

plats när man går 

• Om man flyttar på möbler ställs dessa tillbaks när man går till lektionen. 

• Lägg tillbaka spel, pussel, bordtennisracket mm på sin plats när man går till lektionen. 

Mobiler: 

• F-6:an lämnar in sina mobiler vid skoldagens början och får igen dem vid dagens slut. 

• Lärarna på hög tar in mobiler under lektionstid när de inte behövs på lektionen. 

• Mobilerna används inte till att spela in samtal, ta kort osv på lektionstid eller på raster. Vid 

enstaka tillfällen kan detta göras i samråd med ansvarig pedagog. 

Övrigt: 

• På Hannaskolan är vi rädda om våra saker. 

• Vi har respekt för varandra, vilket innebär att vi inte stör på lektionerna och inte säger 

sårande saker till varandra. 

• Vi kommer i tid till lektioner och träffar 

 

Allt som ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem! 

 
 


