
Regler och förhållningssätt 
på Ankarskolan för åk 7-9 

 
 

 Vi är emot allt våld och respekterar varandra. 
 Vi håller skolan hel, ren och fin. 
 Vi håller skolan rök-, snus och drogfri. 

 
 
 

 Du skall vara närvarande och skolk tolereras inte. 
 Du skall komma i tid till lektionerna. 
 Inga ytterkläder och skor inomhus.  
 Vi använder ett vårdat språk. 
 All förtäring sker i cafeterian. 
 Ingen fotografering i skolan. 
 Du får inte bära kläder med olämpliga och stötande 

symboler. 
 Fusk tolereras inte. 
 Du skall respektera arbetsron. 
 Du får inte ha störande eller farliga föremål. 

 
 
 
Konsekvenser om du som elev bryter mot ovanstående: 
 

 Du kan få kvarsittning eller uppgift att ta igen det du 
missat på lektionen. 

 Om du har störande eller farliga föremål i skolan får 
skolpersonal ta det ifrån dig 

 Om du har sönder eller tappar bort något av skolans 
materiel är du ersättningsskyldig för detta. 

 Dina föräldrar kan informeras muntligt och skriftligt. 
 Dina föräldrar kan bli ombedda att hämta dig. 
 Du och dina föräldrar kan bli kallade till möte med rektor 

och lärare.  
 Vid mycket allvarliga händelser kan skolan göra en 

anmälan till polisen eller till socialen. 
 
 

Utöver ovanstående gäller även regler och konsekvenser enligt 
din överenskommelse vad gäller datoranvändning.  

 
 
 

 



 
 
 
 
Handlingsplan för elever i 7-9 som inte följer Ankarskolans regler 
 

1. Om en elev uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse, 
uppmanas eleven av berörd lärare att ändra sitt uppförande. Som konsekvens 
kan en elev få sitta kvar en timma efter skoldagens slut och/eller skickas ut från 
lektion under begränsad tid. Ev. sker även gottgörelse.  

2. Nästa steg är att elev eller lärare ringer hem och meddelar föräldrarna samt 
informerar mentor om vad som hänt. 

3. Om en elev fortsätter att ignorera våra regler och förhållningssätt skall hemmet 
kontaktas av elevens mentor för gemensamt samtal med lärare, elev och förälder 
samt ev. rektor. Viktigt att dokumentera! 

4. Vid allvarlig förseelse kontaktas förälder som får hämta sitt barn. Detta först efter 
samråd med rektor eller, om rektor ej finns tillgänglig, arbetslag. 

5. Om en elev fortsätter att uppträda olämpligt kallar rektor vid behov till 
elevvårdskonferens. Konferensen skall tillsammans med eleven och elevens 
föräldrar få eleven att bättra sig genom åtgärder som är anpassade efter elevens 
individuella förhållanden.  

6. Om skolans åtgärder inte är tillräckliga gör rektor bedömning om en anmälan till 
socialtjänsten och/eller polisen ska göras.  

 
 
Tobak, snus och droger 
 

1. Tobak, snus, alkohol och andra droger är inte tillåtna under skoltid. 
2. Vid första tillfället en elev ses använda ovanstående medel kontaktas förälder. 

Eleven blir även kallad till samtal med skolsköterskan. 
3. Vid upprepade tillfällen kontaktas föräldern igen för gemensam 

överenskommelse om fortsatt uppföljning.  
 


