ÖVERGRIPANDE REGLER PÅ NATUR OCH MILJÖSKOLAN I ÅMÅL

1. Skolans tillsynsansvar börjar när barnet kommer in på skolans område, dock tidigast kl 8.15, 15
minuter innan lektionerna börjar. För de elever som kommer med skolskjuts börjar tillsynsansvaret
när chauffören släppt av eleven och eleven gått in på skolgården.
Skolans tillsynsansvar återgår till vårdnadshavarna 10 minuter efter att eleven slutat skolan för dagen.
För elever som åker skolskjuts hem slutar skolans tillsynsansvar när eleven går på den skolskjuts som
är avsedd för henne/ honom.
Eleverna ska lämna skolgården när de slutat om de inte ska vara på fritids. När skoldagen är slut får
endast fritidsbarnen vistas på skolan.
Skolans tillsynsansvar för barnen på fritidshemmet börjar när barnet kommer till fritids på morgonen
och övergår åter till vårdnadshavarna när barnet slutar på fritids för dagen, dock senast 10 min efter
att barnet gått ut från fritids.
2. Elever får under skoltid endast lämna skolans område i samråd med undervisande lärare.
Om elev ska lämna skolan för t ex tandläkarbesök, eller av någon annan anledning måste vara
ledig från skolan under skoldagen, återgår tillsynsansvaret till vårdnadshavarna under den tid
barnet är borta. Vårdnadshavarna undertecknar att tillsynsansvaret återgått och under vilken tid.
3. På rasterna skall alla elever vara ute på skolgården. Då vår skola har en profil som innefattar
utomhuspedagogik är barnen ute oavsett väder.
Alla måste ha regnkläder och stövlar regniga dagar, varma kläder och skor kalla dagar.
4. Eleverna bjuds på frukt varje rast. Måndagar har inte fruktleveransen kommit innan första
rasten, därför är det bra om eleverna har med egen frukt då.
Godis lämnas hemma!
5. Alla saker SKA lämnas hemma, allt från mobiltelefoner och surfplattor till bollar och
hockeyklubbor.
Skolan har inga möjligheter att ta ansvar för, eller ersätta, mobiler, surfplattor eller andra
värdefulla föremål som lämnas in för förvaring under dagen.
Övriga föremål ,förutom pennfack och vad de normalt kan innehålla, skall också lämnas
hemma. Föremål som ändå kommer med kommer inte att få användas under skoldagen.
6. Vintertid: Snöbollskastning är förbjuden med undantag av organiserad aktivitet som leds av
vuxen.
Det är endast tillåtet att åka iskana om barnen bär hjälm på huvudet.
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