ORDNINGSREGLER FÖR
SALTÅS ELEVER
1. VÄNSKAP OCH HJÄLPSAMHET
På Saltå vill vi vara vänner. Därför hjälper vi varandra och respekterar varandra som vi är.
Därför tar vi särskilt hand om nya elever och hjälper dem tillrätta. Därför mobbar vi inte.
2. PUNKTLIGHET
Att hålla överenskomna tider, komma i tid till samlingar, lektioner och måltider är viktigt
därför att det är ett sätt att respektera varandra.
3. EGNA SAKER
I boendet: Saltå inreder elevernas rum men det går också bra att ta med egna möbler om
man vill. Vill man ta med sig andra saker måste man först tala med medarbetarna på
elevhemmet.
I skolan: Det är lärarna som bestämmer vilka saker som inte få tas med till skolan. Dessa
saker är: leksaker, mobiltelefoner, MP3-spelare, CD-spelare och CD-skivor eller liknande
saker.
Det finns vissa saker som Saltå inte tar ansvar för om de skulle komma bort eller bli
skadade. Dit hör värdeföremål, bandspelare, egna telefoner mm.
4. ANDRAS SAKER
På Saltå lämnar vi andras saker i fred. Att ta något från någon annan eller att gömma eller
förstöra något som tillhör någon annan har ingenting med vänskap och hjälpsamhet att
göra.
5. LEDIGHET FRÅN SKOLAN
Om någon behöver vara ledig på tider som återkommer med jämna mellanrum, t ex
hemresor, kommer eleven, klassläraren och elevhemmet överens om en plan för
ledigheter.
Om någon behöver vara ledig från skolan på andra tider, t ex förlängd hemresetid, ska han
eller hon fylla i en ansökan om ledighet som i god tid ( om möjligt minst en vecka i
förväg) lämnas till klassläraren.

6. TRAFIKREGLER
Cyklar och mopeder ska vara lagenligt utrustade Att åka moped är förbjudet på Saltås
område.
Den som går på vägen när det är mörkt ute ska alltid ha reflexer.
7. TOBAK OCH ALKOHOL OCH NARKOTIKA
Vi vill att Saltås elever inte röker eller snusar därför att det är skadligt för hälsan.
Alkoholhaltiga drycker och droger är absolut förbjudna.
8. KONSEKVENSER
Om någon bryter mot dessa ordningsregler får det konsekvenser, t ex:
•
•
•
•
•

Enskilt samtal
Information till föräldrar eller vårdnadshavare
Att få hjälpa till att laga eller ställa till rätta något som är skadat
Att få ersätta något som har kommit bort eller förstörts
Polisanmälan

