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Som elev på Struktivskolan räcker det egentligen med att kunna tre grundregler:
1. Visa respekt för ditt och andras skolarbete. Uppför dig på ett sådant sätt att
alla i skolan kan koncentrera sig på sina uppgifter.
2. Följ vuxnas uppmaningar. Det är de vuxna som leder verksamheten på skolan och ansvarar för att eleverna är trygga och har studiero, därför måste du respektera och följa deras uppmaningar.
3. Uppför dig mot andra som du själv vill bli bemött. Var hjälpsam, vänlig och
använd ett trevligt, vårdat språk mot alla du möter.

Ytterligare ordningsregler
1. Värdefulla saker lämnar vi hemma, så att de inte försvinner när vi är i skolan.
2. Farliga saker som kan skada eller störa andra lämnar vi hemma
3. Bara elever i år 4 till 6 får på egen hand cykla, åka sparkcykel eller skateboard till skolan –
glöm inte hjälmen! Vi parkerar eller förvara dem på rätt ställe och där får de vara under hela
skoldagen.
4. Vi tar det lugnt när vi äter, pratar tyst och har ett bra bordsskick.
5. Godis, tuggummi och andra sötsaker lämnar vi hemma.
6. Vi passar tiderna så att kamrater och lärare inte behöver vänta på oss.
7. Vi får ha med mobiltelefoner till Struktivskolan, men under skoldagen, på raster och på fritids
lämnat vi in mobilerna för förvaring hos de vuxna.
8. Vi är rädda om skolan, skolans saker och varandras saker.
9. Vi tar av oss ytterkläder inomhus.
10. Vi tar bara med egna leksaker, innebandyklubbor, bollar och liknande saker om vi fått okej
från de vuxna på skolan.

Rastregler
•

Vi håller oss på rätt områden när det är rast (de vuxna kan visa om et är oklart).

•

Allt som vi lånar ansvarar vi för och lämnar vi tillbaka där vi hämtade det.

•

Vi följer uppsatta scheman och uppgjorda regler vid olika aktiviteter.

•

Innan skoldagen börjar och under raster är alla elever vara ute.

•

Fotbollar använder vi bara på fotbollsplanen, på resten av skolgården använder vi mjuka bollar.

•

På vintern kastar vi inte snöboll eller åker i iskanor.

