Läsåret 2020-2021

Ordningsregler på Bjurbäcksskolan F-6 – för allas trivsel
Bjurbäcksskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden.
Det handlar om både teoretisk- och social kunskap.
Vi vill att vår förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola ska präglas av trygghet,
arbetsglädje, nyfikenhet, kunskap och empati - TANKE.
Därför…
 Bemöter vi varandra med respekt så att alla kan känna trygghet, lugn och trivsel
 Visar vi hänsyn mot varandra, lyssnar på varandra och ingen lämnas utanför
 Arbetar vi koncentrerat för att lära oss mesta möjliga, samtidigt som vi inte stör andra
 Använder vi ett trevligt språk och talar till varandra i normal samtalston
 Är vi artiga och hjälpsamma
 Är alla rädda om sakerna vi har - om något går sönder så berättar vi det för någon
vuxen och ber om ursäkt
 Kommer vi i tid till lektionerna - (Ingen får lämna skolområdet utan tillåtelse)
 Hjälps vi åt att hålla det snyggt både inomhus och utomhus
 Är alla rädda om varandra – kasta aldrig något för det kan skada andra
 Är alla ute på rasterna för att röra på sig och få frisk luft, därefter arbetar vi bättre på
lektionerna. (Om du behöver extra energi så kan du ta med dig smörgås eller frukt att
äta på rasten)
 Använder alla hjälm vid cykling, skridsko- och pulkaåkning o.s.v. för att inte skada dig
 Använder alla teknisk utrustning under ansvar – mobilen får endast användas med
lärares samtycke och får absolut inte störa under lektionstid!
Tänk på att ingen får fotografera eller filma utan tillåtelse inom skolans område! (Samma
regel gäller även den verksamhet som skolan bedriver utanför området)
Bjurbäcksskolan F-6 Emmaboda
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
För dig som barn/elev innebär det att om du inte följer våra regler så kommer följande ske i tur
och ordning:
1) Den vuxne som ser händelsen pratar med dig
2) Den vuxne kontaktar dina föräldrar
3) Rektorn samtalar med dig
4) Vårdnadshavare kallas till skolan.
Du kan bli ersättningsskyldig om du tar sönder något med vilja.
Vi i skolan vill skapa lugn och arbetsro vilket gynnar alla barns inlärning. Vi vill att du
som förälder hjälper oss i detta arbete.
Varje läsår går vi igenom reglerna med all personal och alla elever under första veckan i augusti
samt elevråden vid deras första möte på terminen.
2020.09.07

