ORDNINGSREGLER LÄSÅRET 2020 - 2021
På vår skola visar vi aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma
miljö. Vi arbetar för jämställdhet mellan könen och vi motverkar aktivt alla former av kränkande
behandling.
Du som elev bidrar genom att du tar eget ansvar för att du uppnår goda studieresultat och du
bidrar, genom ditt uppförande, till att även andra elever har möjlighet att göra detta.
Alla på skolan bidrar genom att ta eget ansvar och att omedelbart reagera på, samt om det behövs
informera skolledningen, om någon agerar på ett sätt som motverkar skolans strävan.
Detta innebär på vår skola bland annat att:












Närvaro på lektionerna är en självklarhet eftersom det är förutsättningen för att du som
elev skall kunna nå bra studieresultat.
Ingen kommer för sent till lektionerna eftersom den som kommer för sent stör såväl
lärare som andra elever.
Det är lugnt och trivsamt på lektionerna eftersom en bra arbetsmiljö är en förutsättning
för bra resultat. Därför skall mobil/musik endast användas efter överenskommelse
mellan klassen och läraren. Datorer skall endast användas för skolarbete. Det får inte
förekomma filmning, ljudupptagning eller fotografering på lektionen, om inte läraren
uttryckligen har gett instruktioner om detta.
Det förekommer inte fusk vid prov eller inlämningar eftersom fusk är illojalt mot andra
elever, förringar lärarens och skolans arbete, samt kan komma att betraktas som
urkundsförfalskning utanför skolan.
Med hänsyn till de elever som är nötallergiker, får ingen mat som innehåller nötter tas
med till eller ätas på skolan.
Vi undviker att utsätta varandra för starka parfymer och dofter.
Vi äter vår mat i matsalen eller i CKR och fikar i caféet.
På vår skola, så som på samtliga kommunala arbetsplatser, tillämpas rökfri arbetstid.
Rökning utanför arbetstid får heller inte ske i nära anslutning till entréer av skolans
lokaler eller på skolgårdsområden.
Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och hälsa genom att följa de föreskrifter
och rutiner som gäller vid Coronapandemin.
Skolan skall vara en trygg och säker arbetsplats. Vi bär våra passerkort synliga för att
säkerställa att inte obehöriga personer uppehåller sig i skolan.

Genom att följa detta bidrar vi till att skapa en hälsobefrämjande arbetsplats för både elever
och personal och visar hänsyn till våra allergiker. Om du inte följer våra ordningsregler kan
det medföra att:


Dina föräldrar informeras via ett ordningsomdöme I samband med utvecklingssamtalet
(om du är omyndig).






Vid ogiltig frånvaro kan du gå miste om ditt studiebidrag.
Du blir utvisad från lektionen.
Du tilldelas en varning av rektor.
Du kan bli avstängd från undervisningen eller förvisas från skolan.

