
Ordningsregler pi Edsele Friskola

Vi arbetar for att medvetandegora och ge eleverna mdjlighet till att ta personligt

ansvar och forst6 konsekvenserna for sitt handlande.

For att vi ska kunna utfdra ett gott arbete mAste vi ha ordning och reda som ger

foruts Attningar fdr trivs el.

Barnens goda handlingar omsdtts i poiing som barnen sedan kan handla fdr i
poAngsk6pet.

Vid skolstart revideras varje Ar ordningsreglerna tillsammans med eleverna.

Ordningsreglerna ska finnas i varje klassrum, i hallen pA anslagstavlan, p&

hemsidan och skickas hem for piskrift. TillgAngligheten for att JAsa reglerna blir
pA si slitt stora for alla, allt for att undvika missforstAnd.

Eleversom fotograferar och filmar sitt arbete m6ste f6 godkiint av pedagog fdr
att lAgga ut sitt arbete pA skolans blogg, edselefriskola.blogg.se. Owigt ingen

delning p& sociala medier ex. facebook, instagram, youtube.

Konsekvenser

o Forsummad skoltid skrivs upp och tas igen vid tillfdlle som bestdms av

pedagog, mAlsman och ldrare.

o Medveten forstorelse av skolmaterial eller inventarier ersdtts av eleven sjAlv

till den faktiska kostnaden. Samtal med rektor och mAlsman sker samma

dag om mojligt.

o Att medveten vara dum mot nAgon kompis innebAr att man kan fA

rastforbud. Eleven blir avstdngd frAn att ta rast tillsammans med andra

barn. I owigt utgAr vi fr6n likabehandlingsplanens G-stegsmodell.

o De elever som anvdnder mobiler pA lektionerna si att det blir ett storande

rnoment fdr dom sjiilva och andra trots upprepade tillsiigelser blir av rned



mobiltelefonen. Den AterfAs vid skoldagens slut. Om eleven fortsdtter att

missbruka regeln for storande moment i klassrummet kontaktas

v8rdnadshavare.

o Eleverna/vArdnadshavare ansvarar sjlilva fdr exempelvis

mobiltelefoner och annan IT.

Vi har tagit del av detta dokument och godkdnner de regler, konsekvenser och

skyldigheter som dokumentet tar upp.

Elevunderskrift Datum

Viirdnadshavarens underskrift Datum

,/
Reviderad med eleverna 20I608p
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Mobbingplan E dsele Friskola

"Vdr mdlscittning c)r att fdrebygga, upptricka och dtgrirda sddana konflikter

som kan leda till mobbing"

S ammanfattningsvis dr tillvdgagAngs s dttet d etta :

OM n6gon elev blir krlinkt eller mobbad

1 Prata allvarligt med eleven/erna som l<rdnkUmobbat.

Bestdmma upp fdljnings mote.

Uppfoljningsmote - hur har det g6tt.

Ingen forbdttring steg 2

2 Samtal med vArdnadshavare sA att de har klart for sig vad som hdnt och

vilka fltgerder/konsekvenser som skolan

vidtagit.

Ingen forbtittring steg 3.

3 Samtal med de som krdnker och blivit krAnkt,

vArdnadshavarna, eleven, ldrare och rektor.

Boka uppfdljningsmdte och se hur det gfltt.

4 Md behov kallas skolhlilsov8rden. Ingen forblittring steg 5.

5 Eleven som krdnker blir avstangd 1 vecka fran skolan

med hemundervisning.

Ingen forbiittring steg 6.

6 Rektor kallar sarnman och kontaktar skolhdlsov8rden, sociala

myndigheter och polis om behov finns.



Hantering och tillviigagAngssfltt vid :

Krdnkande behandling och mobbing vid EDSELE FRISKOLA

Beskrivning av hdndelseforlopp :

N6rvarande
Pedagog /er
Barn:
Ovriga:

Hur ska vi jobba vidare/ hur ser milet ut :

Uppfriljning den :

Ansvarig for detta:

Hur blev
det ?

Behovs ytterligare arbete / uppfciljning:

Inkommit till rektor / forskolechef den:

Vidare till huvudman / Styrelsen fiir personalkooperativet Edsele friskola den:

uppdaterad den 2014L20 1

reviderad 20160826


