Dessa ordningsregler gäller för eleverna i grundskolan

Vittra Adolfsbergs ordningsregler
Vi bemöter varandra med respek
· Vi använder ett vårdat språk.
· Vi uppför oss trevligt och hälsar på varandra.
· Vi lyssnar på varandra och respekterar att vi tycker och tänker olika.
· Vi talar sanning och vågar stå för det vi har gjort oavsett vad det är.

Vi bidrar till att alla får arbetsro
· Vi går inomhus.
· Vi pratar med varandra med låg röst inomhus
· Vi kommer i tid till våra lektioner och lyssnar på lärarens instruktioner när lektionen startar.

Vi skapar ordning och reda samt tar hand om vår lärmiljö
· Vi är försiktiga med vårt eget, andras och vårt gemensamma material på ett sätt så att materialet
håller länge utan att bli förstört eller gå sönder.
· Vi plockar undan efter oss innan vi lämnar en aktivitet så att det ser rent och snyggt ut.
· Vi tar av oss våra ytterkläder och skor när vi kommer in i hallen och hänger upp det snyggt på
krokar, samt ställer skor på skohyllan och lägger eventuella saker i lådan.

Vi är rädda om vår egen och andras hälsa
· Vi tar inte med oss chips, godis, kakor, läsk och andra sötsaker till skolan och förskolan.
· Vi håller rent och fint och slänger skräp i papperskorgar och soptunnor (Vi skräpar inte ner på vår
gård eller i vår närmiljö).
· Vi ser till att skolan och skolgården är en rökfri och allergivänlig miljö genom att vi inte röker på
skolans område. Vi tänker på att använda parfym eller andra starka dofter i måttliga mängder. Vi
lämnar kläder som varit i kontakt med pälsdjur hemma och vi tar inte med oss andra allergiframkallande saker, som till exempel nötter, till skolan.
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