Ordningsregler på Vibyskolan
Syftet med ordningsreglerna är att du ska trivas och ha
studiero i skolan. Du ska känna dig trygg och säker på att vi
motverkar alla former av kränkande behandling.
Reglerna återspeglar de grundläggande demokratiska värderingarna i
skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, Lgr 11 och
gällande skollag. I skolan gäller samma lagar och värderingar som i
svenska samhället i övrigt.
På Vibyskolan får du även hjälp att utveckla ansvar för dig själv och din
omgivning. Det betyder att de övergripande reglerna är så enkla att du kan
ta ansvar var du än är, i skolan eller på vilken annan plats som helst.

Övergripande enkla regler att alltid bära med sig
Ta hand om mig själv. Vad behöver jag för att må bra, växa och studera?
Ta hand om oss. Jag tar ansvar även för mina skolkamrater/medmänniskor
och har nolltolerans mot kränkningar, mobbing och våld så att vi alla kan
vara trygga.
Ta hand om denna plats. Här är platsen där jag tillsammans med mina
skolkamrater visar respekt och hänsyn för vår gemensamma miljö. Vi lär
oss bli miljömedvetna och visar det i ord och handling.
/Inspirerat av Ann-Marie Körling

Ordningsregler på Vibyskolan
Vibyskolans ordningsregler är baserade på rättigheter och skyldigheter, anpassade för
Vibyskolan och från början utarbetade i samråd med elever, föräldrar och lärare.
• Jag har rätt att bli respekterad och ska respektera alla på skolan.
• Jag har rätt att känna trygghet och har ett gott uppförande, ett vårdat språk och
utsätter ingen för kränkning eller skada. Nolltolerans mot kränkningar och våld
gäller.
• Jag har rätt till ett tryggt omklädningsrum, omklädningsrummen är en mobilfri
zon.
• Jag har rätt till undervisning och passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och
använder tiden till lärande. Vilket innebär att alla lektioner är mobilfria zoner.
• Jag har rätt till en ren och trivsam arbetsmiljö och använder inte utomhuskor
inomhus.
• Jag har rätt till näringsriktig lunch varje dag och lämnar min matplats städad och
ren efter mig. Vi värnar om det fysiska mötet så matsalen är en mobilfri zon.
• Jag har rätt att använda en bärbar dator eller iPad i undervisningen och ansvarar
för att vårda den och att använda den till avsett lärande under lektionstid. Jag låser
in min dator/iPad när jag inte har uppsikt över den.
• Jag har tillgång till material och möbler för mitt lärande och ansvarar för att hålla
dem i fint skick. Jag ställer tillbaka möbler och material på sin rätta plats.

Mobilfria zoner på Vibyskolan:
- Matsal
- Omklädningsrum i anslutning till idrottshall
- Klassrum och lektionssalar under skoltid åk F-5
- Fritidshemmet F-3 och 10-12-års verksamheten
- Klassrum och lektionssalar under lektionstid åk
6-9

