
 

 

 

Ordningsregler, uppföljning  och åtgärder  

 

Syftet med ordningsreglerna är att garantera en trygg och trivsam studiemiljö och att ge eleverna stöd för 

skolarbetet och uppförandet i skolsamfundet. (texten är från elevvården) 

 

Reviderade ordningsregler godkända av lärarkåren F-9 i maj 2017 

 

1. Jag är artig, vänlig och visar respekt. 

2. Jag använder ett vårdat språk. 

3. Jag arbetar för en trygg och trivsam arbetsmiljö. 

4. Jag håller tiderna. 

5. Jag har ett gott bordsskick under skollunchen.  

6. Jag vistas inom skolområdet under skoldagen. 

7. Jag parkerar min cykel eller moped på anvisad plats och använder den inte på skolgården. 

8. Jag förvarar ytterkläder och skor snyggt. Alla uppmanas använda inneskor. 

9. Jag använder digitala verktyg på ett hänsynsfullt sätt*. 

10. Jag följer givna anvisningar som gäller för skolverksamheten. 

 

*Skolan ansvarar inte för pengar och värdeföremål som tagits med till skolan. 

 

Uppföljning 

 

1. Alla lärare är medvetna om ordningsreglerna och omfattar dem. Lärarna ansvarar för att de 

implementeras hos elever, studerande och lärare. 

2. Vid förseelser förväntas alla lärare reagera och agera. 

3. Förseelser och åtgärder bör dokumenteras av varje enskild lärare (tillsvidare sker dokumentationen 

som skall vara arkiverbar på valbart sätt). 

 

Åtgärder  

 

Fostrande samtal 35a § 

Vid Vasa övningsskola genomförs fostrande samtal enligt följande: 

 - enskilt med lärare 

 - i grupp med lärare 

 - med rektor 

 - med hemmet  

Fostrande samtal dokumenteras i Wilma 

 

Skyldighet att ersätta skador 35 § 

Bestämmelser om skyldigheten för en elev att ersätta den skada som han eller hon har orsakat finns i 

skadeståndslagen (412/1974). 

 

Disciplin 36 § 

Ifall en elev stör undervisningen eller bryter mot ordningen kan följande åtgärder vidtas: 

- avlägsnande av elev som stör (under övervakning)  

- omhändertagande av föremål eller ämnen 

- granskning av elevens saker (rektor, lärare) 

- kvarsittning som handhas av läraren (eleven bör höras, eleven och vårdnadshavaren informeras på förhand 

och kvarsittningen dokumenteras i Wilma) 

  

- skriftlig varning ges av rektor, disciplinärt straff (eleven bör höras och orsaken specificeras, skriftligt 

beslut jämte besvärshänvisning delges, plan för eleven uppgörs i samråd med ett yrkesövergripande team)  

- avstängning av elev på viss tid kan göras för högst 3 månader och fattas av direktionen på basis av 

rektorsberedning, disciplinärt straff (eleven och vårdnadshavaren bör höras, skriftligt beslut jämte 

besvärshänvisning delges, individuell plan för hur undervisningen förverkligas uppgörs, rektor ansvarar 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1974/19740412

