
  

 

 

 

SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN 

 
Sjundeå kommuns ordningsregler:  

Aleksi Kiven koulu, Päivärinteen koulu och Sjundeå svenska skola. 

Sjundeå kommuns ordningsregler kompletterar de gällande lagar och förordningar som reglerar 

den grundläggande utbildningen och undervisningen (bl.a. grundlagen, lagen om grundläggande 

utbildning, personuppgiftslagen, räddningslagen och vägtrafiklagen).  

1. Syftet med ordningsreglerna och tillämpande av dem 

Med hjälp av ordningsreglerna strävar man efter att främja den interna ordningen i skolan, ostörda 

studier samt trygghet och trivsel i skolan. Skolans ordningsregler gäller under den tid då eleven 

deltar i undervisning eller verksamhet som ordnas enligt läroplanen eller någon annan plan som 

utbildningsanordnaren godkänt. Utöver ordningsreglerna kan skolorna ha separata 

tilläggsanvisningar för att stöda trygg och trivsam skolverksamhet. De skolspecifika 

tilläggsanvisningarna uppgörs i samarbete mellan elevkåren och undervisningspersonalen och 

bifogas till skolornas läsårsspecifika verksamhetsplan. Vårdnadshavarna hörs i samband med 

uppgörande av ordningsreglerna. 

2. Elevens rättigheter och skyldigheter 

Eleverna har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning samt till likabehandling och jämlik 

behandling. Eleverna har rätt till personlig frihet och integritet samt rätt till skydd för privatlivet. I 

skolorna i Sjundeå används olika verksamhetsmodeller för förebyggande och avgörande av 

konfliktsituationer. 

Eleverna har jämlik ställning samt jämställdhet mellan könen. De språkliga, kulturella och religiösa 

minoriteternas rättigheter förverkligas också. 

Eleven har rätt att få undervisning under alla skolans arbetsdagar och rätt till en trygg studiemiljö. 

Eleven har rätt att delta i skolans verksamhet och utveckling samt möjlighet att uttrycka sin åsikt i 

frågor som gäller elevernas ställning med hänsyn till elevens ålder, mognad och andra 

förutsättningar. Eleven är skyldig att delta i undervisningen och sköta sin skolgång samvetsgrant1.  

Framförande och spridande av osakliga uppgifter och material är förbjudet.  

Man klär sig korrekt i skolan. 

3. Trygghet, trivsel och ostörda studier 

Ett gott uppförande  

Medlemmarna i skolgemenskapen uppför sig väl i all skolverksamhet. Var och en tar ansvar för en 

bra skoldag.  

Ett fotografi eller ett videoklipp av en annan person får inte publiceras utan tillstånd på internet, i 

sociala medier eller på andra offentliga platser.  

I elevarbeten får man inte kopiera text eller bilder utan tillstånd och utan att ange källan.  

Vid måltiderna iakttas gott bordsskick.  

                                                           
1  Eleven har skyldighet att delta i undervisningen, om eleven inte fått tillstånd till frånvaro  
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Säkerhet, att vistas och att röra sig 

Under skoldagen får man avlägsna sig från skolans område endast med tillstånd att rektorn eller 

läraren, rasterna tillbringas på rastgården.  

Alla medlemmarna i skolgemenskapen är skyldiga att meddela om fel eller brister de upptäckt i 

skolans egendom, läromedlen eller i den övriga skolomgivningen.  

Ordning och renlighet samt miljöhänsyn 

Var och en ansvarar för ordningen, renligheten och trivsamheten i skolomgivningen och -

verksamheten. Hobbyredskap och fortskaffningsmedel ska under skoldagen förvaras på den plats 

som anvisats för dem.  

Användning av datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter 

Under lektionerna får datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter användas enligt separata 

anvisningar. Användningen av mobiltelefoner och andra mobila enheter kan begränsas under 

skoldagen. En mobil enhet används ansvarsfullt med hänsyn till andras integritet och privatliv.  

4. Berusningsmedel och farliga föremål 

Det är förbjudet att ha med sig till skolan föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, som är farliga 

eller som är avsedda att skada egendom. 

Rökning samt innehav, användning eller förmedlande av tobaksprodukter, rusmedel och narkotika 

är förbjudet.  

5. Disciplin 

Undervisningspersonalen har rätt och är skyldig att ingripa i upptäckta missförhållanden och för 

brytande mot ordningsreglerna kan man straffas i enlighet med lagen om grundläggande 

utbildning. 

6. Uppföljning och granskning av ordningsreglerna 

Ordningsreglerna gäller tills vidare. De följs upp kontinuerligt och granskas vid behov. 

Ordningsreglerna godkänns i sektionerna. 

 


