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På S:t Eriks katolska skola ser vi skolan som en arbetsplats där alla uppför sig på ett sätt som skapar
bästa tänkbara förutsättningar för undervisning och lärande. Alla ska känna sig trygga och ha
studiero. Vi visar hänsyn genom att:
1. Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad. Jag tänker också på skolans
gemensamma värdegrund ÄRVA (Ärlighet, Respekt, Vänlighet, Ansvar).
2. Jag kommer i tid till skolan.
3. Jag har med mig rätt material och är punktlig till varje lektion.
4. Skoldagen är mobilfri. Jag lämnar in min mobiltelefon till undervisande lärare på morgonen.
5. Jag räcker upp handen och talar inte rakt ut under lektionen.
6. Jag använder ett vårdat språk.
7. Jag fuskar inte på prov och förhör.
8. Jag lämnar skolans lokaler senast 10 minuter efter sista lektion.
9. Jag tar inte med godis, tuggummi, chips, snacks, läsk, energidryck och dylikt till skolan.
10. Jag har inte på mig ytterkläder/ytterskor/mössa/keps inomhus.
11. Jag håller en låg ljudnivå och varken springer eller studsar boll i korridoren.
12. Jag respekterar all skolans personal och följer deras uppmaningar.
13. Jag respekterar skolans förbud avseende stark parfym, nötter, alkohol och tobak på skolans
område.
14. Jag respekterar andra elevers ägodelar.
15. Jag är aktsam om skolans yttre miljö. Jag kastar skräp i papperskorgarna. Självklart förstör
jag inget och klottrar inte. Skadegörelse på skolans egendom ersätts av eleven eller dennes
vårdnadshavare.
16. Jag ansvarar själv för de saker som jag tar med till skolan. Skolan ersätter inte förlorade
eller förstörda ägodelar.
17. Jag använder inte sparkcykel, skateboard eller dyl inom skolans område.

Konsekvenser
1 Tillsägelse. Ev rapport till vårdnadshavare och mentor.
2 Samtal mellan undervisande lärare och elev. Rapport till vårdnadshavare och mentor.
3 Utvisning från påbörjad lektion. Rapport till vårdnadshavare och mentor.
4 Samtal mellan undervisande lärare, mentor och elev.
5 Samtal mellan mentor, elev och vårdnadshavare.
6 Samtal mellan rektor, elev och vårdnadshavare.
7 Skriftlig varning enligt Skollagen 5 kap.

Omhändertagande av föremål
Enligt skollagens 5 kap. 22-24§§ får rektor och lärare ta ifrån en elev ett föremål om det används så
att det stör utbildningen (OBS att det inte står undervisningen) eller riskerar att skada någon.
Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Om föremålet inte återlämnas
redan efter lektionen ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt.
Om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger får skolan omhänderta föremålet upp till fyra
dagar, i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas.
På vår skola hanteras mobiltelefoner som föremål som stör utbildningen, därför omhändertas
mobiler som inte lämnats in.

