
Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors 
  
Innehållsförteckning 
  
I.          Skolsamfundet, skolområdet och -tiden 
II.        Skolvägen 
III.       Lektioner och arbetsro 
IV.       Raster 
V.         Skolmåltider 
VI.       Klädsel 
VII.      Skolans egendom och omgivning 
VIII.    Rökning och droger 
IX.       En trygg skolmiljö 
X.        Frånvaro 
XI.       Övrig verksamhet i skolan 
XII.      Följder 
  
  
I.   Skolsamfundet, skolområdet och -tiden  

1.      Medlemmar i skolsamfundet är elever, lärare, städ- och 
kanslipersonal, vaktmästare, gårdskarlar, disponenter samt 
direktions- och styrelsemedlemmar. 

2.      Till skolområdet hör fastigheten vid Lärkträdsvägen inklusive 
sportplanen samt skolbyggnaden och gårdsplanen vid 
Pargasvägen. 

3.      I skoltiden ingår skoldagen enligt läsordning samt skolresor, 
studiebesök, utfärder, fester och övriga tillställningar utanför 
det ordinarie schemat. 

4.      Elever i grundskolan får inte utan tillåtelse avlägsna sig från 
skolområdet under skoldagen. 

  
  
II.   Skolresorna  

1.      Under skolresorna ska trafikregler och goda seder följas. 
Elever på första och andra klass får inte cykla till och från 
skolan utan skriftligt tillstånd från målsman. Rullskridskor, 
rullbräden och sparkbräden får inte användas under skoltid. 

2.      Cyklar och motorfordon ska parkeras på för dem avsedda 



platser. 
3.      Det är förbjudet för eleverna att använda sig av privata fordon 

under skoltid. 
  
  
III.   Lektioner och arbetsro 
  

1.      Lektionerna börjar och slutar enligt läsordningen med 
undantag av särskilt program. 

2.      Elev som försenat sig från skoldagens första lektion blir 
insläppt då läraren anser det lämpligt. Läraren avgör huruvida 
elev som försenat sig från övriga lektioner ska släppas in. 

3.      Eleverna bör komma i tid till lektionerna. Upprepade 
förseningar meddelas målsman. 

4.      Lärare och elever har rätt till arbetsro. Varje elev har rätt att 
föra fram sin åsikt om det som behandlas. 

5.      Eleverna ska delta i undervisningen och sköta sitt skolarbete 
samvetsgrant. 

6.      Mobiltelefoner och övriga elektroniska apparater ska alltid 
hållas avstängda i skolans samtliga utrymmen. Läraren har rätt 
att tillvarata apparater som inte är avstängda. 

7.      Det är förbjudet att äta och dricka under lektionstid utom då 
läraren gett tillstånd till det. 

  
  
IV.   Rasterna 
  

1.      Eleverna har både rätt och skyldighet att gå på rast genast efter 
lektionen. 

2.      Eleverna på klass 1-9 tillbringar sin rast på skolgården. 
3.      Farliga lekar och spel såsom snöbolls- och stenkastning samt 

användning av rullbräden eller liknande är förbjudna. 
4.      Onödig vistelse på toaletterna är förbjuden. 

  
  
V.   Skolmåltiderna 
  
  



1.      I matsalen följs ett gott beteende och bordsskick. 
2.      Ytterkläder, väskor och mössor får inte tas med in i matsalen. 
3.      Personalens och lärarnas instruktioner bör följas. 

  
  
VI.   Klädsel 
  

1.      Ytterkläder och skor förvaras på för dem avsedda platser. 
2.      Texter eller annat material som kränker mänskliga rättigheter 

eller förespråkar användning av droger, alkohol eller tobak är 
inte tillåtna. 

3.      Tillräcklig, saklig och ändamålsenlig klädsel förutsätts under 
lektioner, gymnastiklektioner, fester och övriga tillställningar i 
skolan. 

  
  
VII.   Skolans egendom och omgivning 
  

1.      Eleven bör respektera skolans egendom och omgående 
meddela om skador eller skadegörelse till någon av lärarna. 

2.      Elev som åsamkat annan person eller skolans egendom skada 
är skyldig att ersätta dessa. 

3.      Olycksfall bör omedelbart meddelas åt lärare och 
hälsovårdare. 

4.      Eleven bör värna om att skolområdet hålls snyggt och städat. 
Elev som skräpar ner kan åläggas att städa upp efter sig. 

5.      I klassrummet får endast material som hör till undervisningen 
vara framme. 

  
  
VIII.   Rökning och droger 
  

1.      Alkohol, tobaksprodukter, droger och övriga rusmedel får 
varken medföras till skolan eller användas på skolområdet. 

2.      I skolan får man inte under några omständigheter uppträda 
berusad eller under inverkan av droger. 

  
  



IX.   En trygg skolmiljö 
  

1.      Varje medlem i skolsamfundet har rätt till arbetsro och en 
trygg arbetsmiljö. 

2.      Om eleverna skräpat ner och lämnat ett klassrum i oreda kan 
det med lärarens medgivande lämnas ostädat av 
städpersonalen. I detta fall ansvarar eleverna omedelbart för 
städningen. 

3.      Utrustning som medför fara, såsom vapen och knivar, får inte 
medföras till skolan. 

4.      Varje medlem av skolsamfundet har rätt till fysisk 
okränkbarhet. Även psykiskt våld är förbjudet och straffbart. 
Den som bevittnar mobbning bör omedelbart ingripa. 

  
  
X.   Frånvaro 
  

1.      Giltig orsak till frånvaro är sjukdom eller trafikförhinder. 
2.      Målsman bör i god tid anhålla om lov till frånvaro av annan 

orsak. Anhållan riktas till klassläraren eller -föreståndaren för 
kortare frånvaro (1-3 dagar) och till lärarkollegiet i fråga om 
en längre tid. Målsman är skyldig att se till att eleven tar igen 
det arbete som gjorts under tiden för frånvaron. 

3.      Orsak till frånvaro från enskilda lektioner redogörs för 
klassläraren eller -föreståndaren samt för ifrågavarande lärare. 
Detta gäller även då en elev är tvungen att avlägsna sig mitt 
under skoldagen. 

4.      Olovlig frånvaro är straffbar. 
  
  
XI.   Övrig verksamhet i skolan 
  

1.      Eleverna har rätt att bilda skol- och klassvisa föreningar och 
organisationer inom laglighetens ramar. 

2.      Föreningar med partipolitisk anknytning kan inte verka i 
skolan. 

3.      Lärarkollegiet besluter om föreningsverksamhet i skolan och 
hör vid behov elevkåren. 



4.      Om skolans utrymmen används efter skoltid svarar 
arrangörerna för städningen. 

5.      Lärarkollegiet bestämmer om övervakning av tillställningar 
som arrangeras av skolan. 

6.      Kansli och vaktmästare bör informeras om tillställningar som 
arrangeras i skolan. Kökspersonalen bör informeras om 
evenemang som påverkar skolbespisningen. 

  
  
XII.   Följder 
  
(Lagen om grundutbildning 628/1998; Lagen om gymnasieutbildning 
852/1998) 
  

1.      En elev kan avlägsnas från den återstående delen av en lektion 
eller annan av skolan arrangerad tillställning eller från resten 
av skoldagen om särskilda skäl därtill föreligger. 

2.      En elev på klass 1-9 som inte utfört sina hemuppgifter kan 
åläggas att utföra dem efter skoltid under övervakning under 
högst en timmes tid. 

3.      En elev på klass 1-9 kan tilldelas kvarsittning för högst två 
timmar åt gången. Målsman bör underrättas om kvarsittningen. 

4.      Årsrektor kan ge skriftlig varning. 
5.      Årsrektor kan avlägsna eleven från undervisningen på bestämd 

tid, högst för tre månader på klass 1-9 och ett år på klass 10-
13. 

  
Före utdelning av skriftlig varning eller avstängning på bestämd tid 
bör eleven höras och målsman bör ges tillfälle att bli hörd. 
  
  
  
  
  
  
Helsingfors den 15.11.2012                 Lärarkollegiet vid Ruldolf 
Steiner skolan i Helsingfors	  


