Vett och Rätt på S:t Per
Tider
Av respekt för varandra passar vi tider.
Åtgärd: 1-3
Skor och kläder
Vi lämnar ytterkläder och huvudbonader i
avsedda kapprum och respekterar skogränserna.
Åtgärd: 1-3
Farliga saker
Föremål som personalen anser farliga
fråntas eleven.
Åtgärd: 2
Skolområdet
Vi är inom skolområdet på skoltid. Eleverna
frågar alltid en vuxen på skolan om lov,
när han/hon måste lämna skolans område
under skoldagen.
Åtgärd: 1-3
Inre och yttre miljö
Vi respekterar varandra, vi är bra
kompisar, tar ansvar för vårt lärande och
ger varandra arbetsro. Vi är rädda om
skolans material, lokaler samt egna och
andras saker.
Åtgärd: 1-5
Uppförande
Vi använder ett vårdat språk. Vi lyssnar på
varandra och väntar på vår tur. Vi följer
demokratiskt (gemensamt) fattade beslut.
Åtgärd: 1-3
Raster
Alla elever är ute på rasterna. Fotboll
spelas på idrottsplanen. ”Boll mot vägg”
spelas vid idrottshallens gavelvägg.
Vi är rädda om våra träd.
Särskilda regler finns för rastaktiviteter
(fotboll, bandy, pingis, skateboard).
Reglerna anslås i klassrummen och på
elevrådets anslagstavla.
Åtgärd 1-3

Godis
Vi äter inte godis/tuggummi underskoldagen.
Åtgärd: 1-3
Cykling
Vi åker inte cykel och/eller kickbike/sparkcykel
på vår skolgärd mellan kl.8-18. Dessa ska
lämnas i cykelställen.
Åtgärd: 1-3
Snöbollskastning
Vi kastar inte snöboll eller ”mular” någon pga.
skaderisken.
Åtgärd: 1-4
Pulkaåkning/Iskaneåkning
/Skridskoåkning
Vi har hjälm när vi åker pulka, iskana eller
skridskor.
Åtgärd: 1-3
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner är avstängda/ljudlösa och
undanstoppade under lektions- och fritidstid om
inget särskilt överenskommits (gäller även
matsal och omklädningsrum). Filmning,
fotografering och ljudupptagning är inte tillåtet.
Skolan ansvarar ej för mobiler och dyl.
Åtgärd: 1-3
IT
Vi följer Sigtuna kommuns IT kontrakt.

Matsalen
Alla elever har en bestämd plats i matsalen.
Varje klass har rutiner för hur borden ska
torkas. Vi har ett bra bordsskick och pratar
lugnt och tyst.
Åtgärd: 1-3

Åtgärder om reglerna inte följs:
1. En direkt tillsägelse. Därefter enskilt samtal med eleven. Uppföljning. Klassläraren
informeras.
2. Personal ringer eller skriver ett meddelande till berörda vårdnadshavare.
3. Samtal mellan personal, vårdnadshavare, elev och ev. rektor.
4. Den som orsakar skadegörelse blir ersättningsskyldig.
5. Skolan gör en polisanmälan vid allvarligare händelse.

