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Fastställs av rektor och lärare i augusti. Revideras av elevrådet under läsåret.

● Vi utgår alltid ifrån uttrycket ”allt vad du vill att andra ska göra för dig ska du

göra för dem” i vårt sätt att bemöta varandra.

● På vår skola tar ALLA ansvar för sig själv, för varandra och vår inomhusmiljö

och vår utomhusmiljö. Vi är rädda om skolans saker.

● Skolan ansvarar inte för elevens enskilda ägodelar såsom mobiltelefoner,

ytterkläder mm.

Ordning

● Vi kommer i tid och har med rätt material till lektionen.

● Vi tar av ytterkläder och skor vid vistelse inomhus och placerar dem på angiven

plats.

● Vi använder skolans telefoner endast vid sjukdomsfall och skolarbeten.

● Vi elever i år F- 6 får inte äta godis, läsk, tuggummi och liknande under

skoldagen. I år 7-9 får man inte äta godis, läsk, tuggummi och liknande under

lektionstid.

● Till skolan tar vi inte med oss föremål som kan skada andra.

● Vi tillåter inte någon form av tobak/nikotinprodukt på skolans område. Inte

heller några berusningsmedel.

● Om man glömt sin skåpsnyckel kan man få sitt skåp upplåst en gång före första



lektionen. Då plockar man ut det man behöver för dagen.

● Mopeder parkeras på angiven plats. A-traktorer parkeras på övre delen av

coop-parkeringen.

Rastaktiviteter

● Vi cyklar inte på skolgården.

● Inlines, sparkcykel, skateboard och liknande åker vi bara på anvisat område på

skolgården (gäller alla elever) och då används hjälm (gäller F-6).

● Cyklar och sparkcyklar lämnas utomhus.

● Vi tar inte med oss leksaker till skolan med undantag för spelkulor.

● Vi elever upp till år 6 är utomhus, inom skolans område på rasterna. Vi får inte

lämna skolans område för att t.ex. hämta glömda saker.

● Vi vistas inte i lektionssalarna under raster. Efter överenskommelse med

personal kan sal A och B få användas som uppehållsrum för högstadiet.

Mobiltelefoner och andra digitala verktyg

● Vi i år F-6 får inte använda mobilen under skoltiden utan lämnar in den under

hela dagen. Vi elever i 7-9:an använder inte mobiltelefon på lektionstid.

Undantag för när läraren tillåter det. Då med egna lurar.

● Vi varken fotograferar, filmar eller gör ljudinspelning av någon utan dess

samtycke.

● Vi följer skolans IT-policy även när det gäller privata datorer/telefoner.

● Vi i år 7-9 får lyssna på musik på raster och håltimmar bara det inte stör någon

annan.

Förflyttningar

● Vi elever från år 3 får, med vårdnadshavarens tillåtelse, cykla till skolan. Att

eleven använder hjälm är vårdnadshavarens ansvar.



Handlingsplaner

● På skolans hemsida www.savsjokristnaskola.se finns skolans

likabehandlingsplan, ordningsregler och andra handlingsplaner.

Konsekvenser om du inte följer reglerna

Beroende på vad som hänt kan du förvänta dig något av följande:



Ledighet
Ledighet under tiden nationella prov pågår beviljas ej. Vilka datum som det
är nationella prov hittar du på följande länk:
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/pr
ovdatum-i-grundskolan#h-Datumforlasaret20202021
Nationella prov genomförs i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.
Vidare så ges i regel ingen ledighet de fyra första veckorna vid läsårsstart.
Skolplikten är en mänsklig rättighet. För närvarande har eleverna på Sävsjö Kristna
Skola och i kommunen 178 skoldagar. Det betyder att av årets 365 dagar är inte ens
hälften skoldagar. Det finns gott om möjlighet att hitta på aktiviteter, resor, m m
utanför skoldagarna. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av
elevens situation. Bland de omständigheter som bör beaktas är frånvarons längd,
elevens studiesituation, möjlighet att på olika sätt kompensera den förlorade
undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven. (Skollagen kap 7 §18).
Ledighet utanför loven är ingen juridisk rättighet. Ledighet räknas in i den
sammanlagda frånvaron när vi gör våra uppföljningar varje månad och varje termin
över frånvaron för att upptäcka eventuell problematisk frånvaro.

Kortare ledighet (1-2 dagar) för enskild angelägenhet vid några tillfällen under läsåret
(max 5 dagar totalt) får beviljas av klassföreståndaren. Vid längre ledighet (3 dagar
eller fler i följd, eller från dag 6 under läsåret) beslutar rektor. Ansökan om ledighet
lämnas via klassföreståndaren och ska vara inlämnad minst 14 dagar
innan begärd ledighet när detta är möjligt.
Det är vårdnadshavares ansvar att se till så att förlorad undervisning kompenseras.


