Ordningsregler
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men om du har börjat studera på gymnasiet
måste du vara närvarande på lektionerna och aktivt följa undervisningen. Sen
ankomst till en lektion betraktas också som frånvaro.
Lektionstid är arbetstid. Du som elev är ansvarig för att använda lektionstiden som
planerat. Lärare har rätt att visa ut elever som använder lektionstiden till annat än
skolarbete.
Du som elev ansvarar för att vara i tid, på rätt plats och ha med dig rätt utrustning.
Om du som elev inte har med dig rätt utrustning som krävs för att kunna delta i
undervisningen har läraren rätt att visa ut dig med frånvaro.
Datorn är ett arbetsverktyg som ska vara med på alla lektioner och som endast får
användas i undervisningssyfte under lektionstid. Om detta missköts vid upprepade
tillfällen fråntas eleven möjligheten att ta hem datorn.
Utgångspunkten är att inga mobiltelefoner används i klassrummet. Undervisande
lärare beslutar efter samråd med elev/elever om mobiltelefon får användas under
lektionstid. Rektor eller lärare har rätt att tillfälligt omhänderta mobiltelefoner, och
annan personlig elektronisk utrustning, som störande används i klassrummet.
Uppträd artigt, ta ansvar för dina handlingar och visa respekt för andra elever och
skolans personal.
Var rädd om skolans utrustning och lokaler samt hjälp till att hålla skolan fri från
nedskräpning och klotter. Städa efter dig och ställ upp stolarna efter lektionen.
Fusk och plagiat accepteras inte. Vid upptäckt leder detta till påföljder.
Skolan är inte en allmän plats och det gör att vi förbehåller oss rätten att bestämma
när besökare är välkomna och under vilka former.

Konsekvenser
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Om du bryter mot reglerna kan läraren visa ut dig från klassrum eller andra
undervisningslokaler.
Din coach kan kalla dig till samtal och ska i så fall även rapportera till vårdnadshavare
och rektor.
Rektor kan varna och i allvarliga fall stänga av dig från skolan för en viss tid.
Ibland måste andra myndigheter underrättas. Vid brott görs polisanmälan och
eventuellt anmälan till socialtjänsten. Om det inträffade har inneburit fara för liv eller
hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.
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