
 
      
      
 
 
 

Ordningregler för elever och personal på Noretskolan 
Rättigheter  Skyldigheter  

Jag har rätt att bli respekterad av alla.  Jag respekterar alla på skolan.  

Jag har rätt att känna trygghet och att 
inte utsättas för psykisk eller fysisk 
kränkning.  

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt 
och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.  

Jag har rätt till garanterad 
undervisningstid.  

Jag går på alla lektioner, passar tider, har med mig rätt 
arbetsmaterial och använder tiden till lärande.  

Jag har rätt till en bra och trivsam 
arbetsmiljö.  

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och använder 
inte ytterkläder i undervisningslokaler och skolmatsalen. För 
allas trivsel och för en god hygien på skolan.  

Jag har rätt till ett bra 
arbetsklimat och studiero i skolan för 
att kunna göra ett bra arbete.  

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och studiero och följer 
givna instruktioner från lärare och annan personal.  

Jag har rätt till lunch i en lugn, ren och 
trivsam miljö varje dag.  

Serverad mat äter jag endast i den skolmatsal och på den 
tid där min klass eller grupp har mattid. Jag lämnar min plats 
ren och städad efter mig. Jag tar bara så mycket mat som 
jag orkar äta upp.  

Jag har rätt till en mobiltelefonfri 
läromiljö. Jag tar med min 
mobiltelefon och annan elektronisk 
utrustning på eget ansvar till skolan.   

Jag lämnar in min mobiltelefon till läraren i början av 
lektionen. Under lektionstid använder jag min iPad, eller 
annan elektronisk utrustning, endast till det läraren 
bestämmer att den ska användas till.  

Jag har tillgång till en studieplats, 
arbetsmaterial och ett låsbart skåp.   

Jag ansvarar för min studieplats, mina värdesaker och mitt 
skåp. Jag respekterar skolans och andras saker.   

Jag har rätt till en drogfri miljö.  Jag använder inte tobak eller andra droger. Jag dricker inte 
heller energidryck under skoltid.  

 
 
 
 


