Rutiner och policys för Gullmarsskolan 7-9
Kläder, pengar och värdeföremål
Skolan svarar inte för kläder som hängs på krokar i av skolan använda lokaler,
låsta som olåsta. Vid idrottslektioner skall därför värdefulla kläder, skor,
klockor, smycken tas med in i lektionssalen så att de är under uppsikt.
Idrottsläraren ger möjlighet att förvara värdesaker på ett säkert sätt under
lektionen.
Pengar och värdeföremål skall inte förvaras i ytterkläderna. Tag med så lite
pengar och värdeföremål som möjligt till skolan.
Skolan ersätter inte värdesaker, t.ex. mobiltelefoner eller andra tekniska
apparater.
Skadegörelse
Vi försöker vara rädda om vår skolmiljö. Skulle det ske en skada på skolans
egendom, anmäl detta till din klassföreståndare eller annan lämplig vuxen. Har
skadan uppstått genom vårdslöshet eller illvilja skall skadan ersättas av den
skyldige.
Normalfallet är alltså – elev som medvetet skadar skolans egendom får stå för
kostnaderna för lagning/återställande. Vi tillämpar ”rabatt” 25 % om man själv
kommer och berättar vad som hänt.
Läromedel
Gullmarsskolan tillhandahåller läromedel kostnadsfritt. Eleverna är
personligen ansvariga för dessa. Läromedlen är att betrakta som lån under
studietiden. Borttappade eller förstörda böcker ersätts av eleven. Eleverna får
därför kvittera ut sina böcker
Datorer
Användning av skolans datorer
Skolans datorer är uppkopplade i ett nätverk och anslutna till Internet. Skolans
regler som finns som bilaga måste följas annars sker avstängning. Varje elev
har eget konto, lösenord och e-postadress.
Dataregler
All användning sker under personligt ansvar. Skoldatanätet får endast
användas om man är inloggad på personligt konto. Du skall känna till skolans
dataregler. Dessa skriver eleven under en förbindelse om att följa.
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I förenklad form kan reglerna beskrivas så här:
 Använd ett vårdat språk.
 Undvik stötande och kränkande uttalanden. Användare på
skoldatanätet skall visa respekt för andra både i umgänget på det lokala
nätet såväl som ute på Internet. Personangrepp får ej förekomma.
 Det är förbjudet att via nätet sprida eller hämta hem information (text,
bilder, ljud osv) som till sitt innehåll kan upplevas som kränkande av
grupper av användare.
 Att vidareförmedla personlig e-post utan avsändarens medgivande är
inte tillåtet. Används material från internet skall alltid källan anges.
 Respektera alla former av copyright.
Följande är förbjudet:
 ändra i hårdvara eller mjukvara som ingår i datorsystemet
 intrång i datorsystem
 medvetet förstöra eller radera filer
 medvetet sprida filer med datorvirus
 otillåten kopiering av programvara som skyddas av copyright
 att installera program eller enstaka filer på datorn
 att spela på skolans datorer
Påföljder vid brott mot regler och anvisningar.
Om man bryter mot skolans dataregler kan man bli avstängd från datanätet.
Rektor avgör avstängningstidens längd.
Trådlöst nätverk
Skolan har dels ett slutet nätverk för att information skall kunna överföras
säkert till våra datasystem. Skolan har också ett öppet nätverk som eleverna
kan använda med tex sina telefoner.
Elevskåp
Alla elever erhåller ett låsbart elevskåp i vilka böcker och väskor skall förvaras.
Skåpen ersätter hemklassrummens bänkar. Skolan har också via huvudnyckel
tillträde till skåpen. Detta innebär att skolledningen eller den skolledningen
ger uppdraget när som helst kan göra en skåpvisitation.
Förvara inte värdesaker i skåpen! Skolan ansvarar inte för förlorade
tillhörigheter.
För elevskåpen gäller en del regler:
 Elev som förstör eller tappar/blir av med sin nyckel måste ersätta
denna.
 Skåpet är ingen privat sfär utan skolan har rätt att öppna skåpet
 Skåpet får öppnas av skolan t.ex. för att lämna ut böcker till en kamrat
skall komma åt gemensamt material eller för att ta hem material till
sjuk elev.
 Eleven skall hålla god ordning i sitt skåp.
 Eleverna får inte byta skåp med varandra.
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Eleven/vårdnadshavare ersätter enligt följande:


Avbruten nyckel 100 kr (Om samtliga nyckeldelar finns kvar)



Borttappad nyckel 200 kr (Innebär även byte av cylinder)



Förstörd cylinder/mutter 200 kr (Innebär byte av cylinder)



Reservnyckel till skåpen utlämnas vid skolvärdarnas kontor kl 08.1508.30.



Lånad reservnyckel återlämnas samma dag som utlåning skett.



Även reservnyckeln ersätts enligt ovan.

Lektionstider
Grunden är självklart att både elever och personal skall passa lektionstiderna,
så att lektionerna kan starta på utsatt tid. På Gullmarsskolan har vi inga
ringsignaler, men vi har klockor i korridorerna. Den enskilde har ansvaret för
att passa sina tider.
Med tanke på avstånden i skolan kan det ibland inträffa att en hel rast går åt till
förflyttningar.
Skulle läraren inte ha kommit till lektion stannar klassen/gruppen kvar vid
lektionssalen.
Efter 10 min utses en elev som kontaktar expeditionen. Klassen/gruppen får
inte avlägsna sig från lektionssalen utan att fått tillåtelse från vuxen efter
beskriven samverkan ovan.
Att hjälpa barn med allergiska besvär i skolan
För att våra allergiska barn ska må bättre, måste vi hjälpas åt. Det går inte att
enbart städa bort pälsdjurshår. Det viktigaste är att minska ”införseln” av
pälsdjurshår till skolan. Hur kan vi hjälpa dessa barn?
Några råd:
Ha kläder som man inte använder tillsammans med djur.
Obs! Tänk särskilt på strumporna.
Inte klappa och krama djuret innan man går till skolan.
Husdjur hör inte hemma på skolans område.
Rider ditt barn skall de byta kläder, duscha och tvätta håret efteråt. Ridkläder
får under inga omständigheter tas med till skolan.
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Tänk också på att:
Starka parfymer och dofter kan ge allergikern besvär. Att visa hänsyn och inte
använda parfym eller andra starkt doftande hygienprodukter i skolan. Särskilt
viktigt i omklädningsrum.
Nötförbud
Jordnötter, nötter och mandel får inte finnas på skolan (risk för mycket
allvarlig allergisk reaktion hos nötallergiker). Det är helt förbjudet både med
lösa nötter/mandel och med produkter som innehåller nötter/mandel tex
Snickers, Schweizernöt. Förbudet gäller både elever och personal.
Skolgården
Enligt beslut av Sveriges Riksdag är rökning förbjuden på skolgården och i
skolområdet.
Uppehållsrum
För att kunna utnyttja håltimmar och långraster till meningsfylld
sysselsättning finns ett uppehållsrum för eleverna. Skolvärd finns som ansvarar
för verksamheten.
Vilrum
Vid skolhälsovården/kurator finns ett vilrum, där elever tillfälligt kan ligga och
vila vid t ex illamående.
Gullmarsskolans ordningsregler
Övergripande:
Syftet med att ha ordningsregler är att skapa studiero, trivsel, och trygghet så
att vi kan koncentrera oss på huvuduppdraget ”att lära sig”. En förutsättning
för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar
för arbetsmiljön och har respekt för varandra. Du ska behandla andra
människor på samma sätt som du själv vill bli behandlad.


Du måste ta ansvar för dina handlingar och inte skylla på någon annan
när det blir fel



Du är i tid till lektionerna och har med dig ditt material.



Du är fokuserad när du går in i klassrummet, sätter dig på din plats och
lyssnar på lärarens instruktioner. Du försök att komma igång så snart
möjligt och använder lektionstiden effektivt till studier.



Du hänger in dina ytterkläder i skåpet under skoldagen. Ytterkläder bär
vi inte i klassrum eller matsal. Det finns krokar utanför matsalen, men
tänk på stöldrisk.



Om du bär en huvudbonad skall den inte hindra ögonkontakt.



På lektioner använder du inte mobiltelefon eller liknande annat än på
lärares inrådan.



Du håller skolan och din arbetsplats ren (skolbänkarna är givetvis inget
kladdpapper).
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Klotter, nedskräpning och förstörelse är inte tillåtet.



Läsk, godis, tuggummi, glass etc äter du inte i lektionssal eller matsal.



Du använder ett vårdat språk. Enligt lag är det inte tillåtet att hota,
använda våld eller kränkande språk eller utsätta någon för mobbning
eller särbehandling. Vi tillåter inte att vi ” säger taskiga saker till
varandra” eller kallar varandra med ”könsord”. Vi vill ju trivas ihop och
ha en fin arbetsmiljö!



När lektionen är slut ser lärare och elever tillsammans till att
klassrummet är i sådant skick att nästa lektion kan börja direkt utan att
man behöver börja med att ställa i ordning.



Vi skojbråkar inte, eftersom detta för ofta spårar ur och blir ett ”riktigt”
bråk.

Konsekvenser
Om en elev bryter mot Gullmarsskolans regler (övergripande förhållningssätt)
Konsekvenstrappan.


Får eleven ett omedelbart tillrättavisande



Om det ej hjälper eller vid upprepade förseelser



Kontaktar vi dig som förälder



Om det ej hjälper eller vid upprepade förseelser



Kallar vi eleven och föräldern till skolan för samtal med lärare



Om det ej hjälper eller vid upprepade förseelser



Samtal med rektor/elevhälsa



Vid allvarligare fall tar vi kontakt med socialtjänst och/eller polis.

Andra konsekvenser av olämpligt beteende kan också vara:
Syftet med disciplinära åtgärder är inte att straffa eleverna utan tanken är
att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för
eleven och för alla andra på skolan.


Avstängning från uppehållsrum eller annan verksamhet



Återställande – städa/laga



Betala för skadat material



Skriftlig varning



Omhändertagande av störande föremål, ex mobil/Mp 3 (regler se
nedan)



”Utvisning från lektion” med efterföljande samtal och kontakt med
hemmet
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Avstängning från skolan



Byte av undervisningsgrupp/klass tillfälligt eller varaktigt



Eleven kan få flytta till annan skola, i vårt fall i en närliggande kommun

Regler omhändertagande av föremål
Det är läraren och rektor som har möjlighet att omhänderta föremål som
tillhör elev.
Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet, utan på hela skolområdet
Ett omhändertagande av ett föremål kan ske i två olika situationer
1. Om föremålet stör skolverksamheten, ex mobil, Mp3, pinnar
2. Om föremålet utgör en fara för säkerheten ex fyrverkerier, kemikalier
Det är hur föremålet används som är själva grunden för omhändertagandet. En
mobiltelefon är inte störande om den är avstängd och inte används, men om
eleven pratar i den eller hanterar den på något annat sätt (t ex skickar sms, tar
foton, kopplar upp sig på Internet, lyssnar på musik) så att undervisningen
försvåras för eleven själv, de andra eleverna eller läraren, så stör den
skolverksamheten.
Läraren kan ta mobil/ motsvarande för lektion eller hel skoldag.
Om läraren tar för hel dag, måste läraren dokumentera och lämna tillbaka
föremålet vid skoldagens slut.
Vid upprepade gånger, behöver läraren inte lämna tillbaka vid dagens slut,
utan först när ett samtal med föräldrarna skett
Föremålet får max vara omhändertaget en vecka.
Vid upprepningar ska vårdnadshavare kallas och rektor informeras.
Så här gör vi på Gullmarsskolan:


Affischering – tillstånd ges av skolvärd/rektorer. Signeras. Sätts upp i
första hand på anslagstavla vid uppehållsrum, i andra hand på
ytterdörrar. Kommersiell reklam får ej tillstånd. Affischering är tänkt
för föreningslivet, folkrörelserna, myndighetsinfo och arrangemang där
Lysekils kommun är medarrangör.



Besök av andra elever under skoltid – Generellt ej tillåtet varken för
gymnasieelever (dvs fd elever), elever från närliggande kommuner eller
för elever som är på besök hos en elev, tex att besökaren har annan
sportlovsvecka om det ej är överenskommet med vuxen på skolan.



Borttappade eller förstörda böcker – Du får ersätta dessa. Ny bok = nypriset, begagnad bok = del av ny-priset
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Cykel- moped- eller A-traktoråkning under skoltid – Ej tillåtet. Ställ på
anvisade platser.



Drogpolicy- Skolan ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika.
Rökning och snusning är därför förbjuden under skoltid och får ej
förekomma på skolans område eller vid skolverksamhet utanför skolan,
tex friluftsdag eller studiebesök. Samma regler gäller e-cigarett.

Kommer vi på en elev med att röka, snusa på skoltid tar vi kontakt med
vårdnadshavare.


Inlines/skateboard – Används endast till och från skolan. Lås in i
skåpet under dagen.



Lämna skolområdet på skoltid. Skolan har ansvar för dig och det som
händer dig under skoldagen. Vi måste också kunna räkna in eleverna
tex vid brand. Därför räknar vi med att du kontaktar din kf eller annan
vuxen som kan ha koll på att du lämnar skolan.



Privat försäljning (ex läsk). Ej tillåtet. Kontakt med förälder, rektor
informeras.



Skadegörelse – Vid olyckshändelse står skolan för kostnaderna, vid
medveten handling får du återställa/ersätta. När elev själv berättar
tillämpas ”rabatt 25 %.



Spel om pengar eller ”straff” - Ej tillåtet. Kontakt med förälder, rektor
informeras



Stöld av personlig egendom – Häng inte kläder på allmän plats. Vid
stöld – vårdnadshavare anmäler till polis och försäkringsbolag. Skolan
ersätter ej



Slagsmål och bråk – Personal ska ingripa för att förhindra
bråk/misshandel skadegörelse. Nödvärnsrätten gäller, dvs inte mer våld
än vad situationen kräver. Ex samtal, tillsägelse, sära på, hålla fast.
Grövre våld och hot polisanmäls regelmässigt.



Snöbollkastning – Tillåtet, dock inte mot hus, fordon eller person.

Handlingsplan och riktlinjer för säkra transporter med buss och
taxi till och från skolan i Lysekils kommun.
Syfte; Eleverna ska erhålla och själva bidra till säkra och trygga transporter till
och från skolan.
Hur;
Skolan ansvarar för att eleverna får undervisning i enlighet med nedanstående
förordning
”Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas
till och från skolan med skolskjuts. Genomgång bör omfatta trafiksäkerhets-
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och ordningsregler vid hållplats, vid på-och avstigning, under färden samt vid
förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om
åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka”. (Utdrag ur
trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning: TSVRS 1988:17,4
Undervisning och ordning).
Rektor skall tillse vuxen personal finns vid skolans påstigningsplats i
samband med skolskjutselevernas avfärd.
Rektor gör skolskjutsbesiktning varje läsår där också hållplatserna
uppmärksammas.
Rektor ombesörjer att varje skolskjuts har en elevkatalog.
Alla elever är olycksfallförsäkrade.
Bussbolaget ansvarar för :
Ge chaufförerna adekvat utbildning genom den sk förarcertifieringen..
Kontinuerlig utbildning i utrymning.
Vägverket:
Har ansvar för att hållplatserna är säkra.
Föräldrarna:
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till skolan eller
påstigningsplatsen.
Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till
skolan. För att få skolskjuts måste färdbevis visas upp. Föräldrarna har
ansvaret att eleven har sitt färdbevis med sig.
Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna,
när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av
skolskjutsen.
Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd.
Definitioner
Med skola avses förskoleklass, grundskola och särskola.
Med bostad avses elevens bostad där han/hon är folkbokförd eller hem som
har gemensam vårdnad.
Med elev avses barn i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola.
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Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under
dagen i skolan (studiebesök, idrottsdagar etc.) Observera att all skolskjuts i
Lysekils kommun sker med linjebuss.
Med gångavstånd avses avståndet mellan bostaden och påstignings-platsen
(mäts från tomtgränsen till skolans tomtgräns/påstignings-platsen).
Planeringsnormer
Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger 2,0 km åk f-6, 4.0
km åk 7-9)
Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan bostaden
och påstigningsplats än ovan angivna. Möjlighet till individuell prövning från
avståndsregeln kan ske med hänsyn till barnets speciella behov och /eller farlig
skolväg.
Skolskjutsarna bör planeras så att sittplats kan erbjudas varje elev och på sikt
säkerhetsbälte i varje buss.
Extra skolskjuts kan anordnas för:
Handikappad elev där behovet av skolskjuts är uppenbart.
Elev som genomgått operation eller lider av sjukdom där behovet av skolskjuts
är styrkt av läkarintyg.
Elev som av läkare bedömts vara i behov av transport på grund av
psykologiska, pedagogiska och/eller sociala skäl.
Anmälan/ansökan skall göras minst 1 vecka före ändringen skall ske.
Elev som behöver transport till skolan på grund av skada, som av kommunen
tecknad olycksfallsförsäkring, erhåller ersättning direkt från
försäkringsbolaget.
Enl. skollagen har elev rätt att gå kvar läsåret ut, resp. sista årskursen på den
skola där eleven börjat, och skolskjuts beviljas under förutsättning att eleven
tidigare har haft skolskjuts.
Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre
är skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan.
Skolskjuts medges till elev som har fritidsplats
I de fordon där säkerhetsbälte finns, skall dessa användas
För de elever som väljer att låta sina barn gå utanför Lysekils kommun, betalar
kommunen ej några skolskjutskostnader.
Vid förlorat busskort erhålls ett nytt mot en avgift av 100 kr.
Nytt kort beställs på expeditionen, där betalas även avgiften för det nya kortet.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

