Beslutad: 2019-09-18

Ordningsregler – Storsjögymnasiet 2019/2020
För att öka trivseln och för att skapa en trygg arbetsmiljö på Storsjögymnasiet ska det finnas
ordningsregler på skolan. Dessa regler tas fram i samarbete med elevkåren för att på så sätt ge
eleverna delaktighet i verksamheten.
Inför arbetet med att ta fram gemensamma ordningsregler togs hänsyn till innehållet i Skolverkets
dokument ”Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö”.

Förhållningssätt
•
•

•

En självklar regel är att alla, såväl elever som personal, behandlar varandra med respekt, att
vi har ett trevligt bemötande och att vi skapar trivsel tillsammans.
Ansvar, hänsyn och omtanke skall prägla samvaron och arbetet i skolan. Alla vid skolan skall
vara aktiva när det gäller att utveckla arbetsmiljön och ett gott, öppet och
förtroendeskapande samarbetsklimat.
Skolan accepterar INTE att elever eller personal utsätts för våld, hot om våld, förtryck,
mobbning eller annan kränkande behandling. Skolan har en plan mot diskriminering och
kränkande behandling.

Ordning och reda
•
•
•
•
•
•

Eleverna ansvarar för att städa bort efter lektionerna (papper och skräp från borden) samt
att ställa upp stolar i klassrummet.
Alla elever tar ansvar för att det är snyggt i klassrummet, grupprum, uppehållsrum och
korridorer.
Det är okej att ha fötter i sofforna ute i korridoren och i uppehållsrummet - ifall man tar av
sig skorna.
Återvinning – lådor för skräp och papper ska finnas i varje klassrum. Elever och lärare
ansvarar för att sortera i rätt låda.
Pant läggs i avsedda panttunnor i korridorerna på plan 4 och 5.
Det är okej att äta och dricka i klassrummet om det görs avskilt från datorn samt att det inte
stör arbetet i klassrummet. Läraren bestämmer ytterst om detta.

Studiero i klassrummet
•
•

•
•
•

Klassrummet skall vara en trygg arbetsmiljö för såväl elever som personal. Elev som stör
undervisningen kan, om förbättring inte sker efter tillrättavisning, avvisas från klassrummet.
Enligt Skollagen 5 kap. 22 § får rektor eller lärare ta hand om föremål som används på ett
sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra fara för säkerhet. Detta används
om bättring inte skett efter tillrättavisning.
Under lektionen ska mobilen förvaras i avsedda mobillådor. Läraren påminner vid
lektionsstart om att mobilen ska vara på ljudlös.
Det är okej att spela musik i klassrummet om alla i gruppen är överens om det. I övrigt får
man använda hörlurar när läraren säger att det är okej.
Det ska vara arbetsro i klassrummet. Eleverna ansvarar för att lyssna aktivt vid genomgångar.
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Skolk och sena ankomster
•

•

•
•
•
•
•

All frånvaro, som inte är beviljad eller föranledd av sjukdom, betraktas som skolk. All skolk
rapporteras som ogiltig frånvaro, och kan leda till indragning av studiebidraget. Vid upprepad
skolk kan avstängning från undervisningen komma ifråga.
Har eleven mer än 4 timmar ogiltig frånvaro kommer det en skriftligt frånvaro. Fortsätter
ogiltig frånvaro så rapporteras det direkt till CSN. Eleven måste vara på skolan i 2 hela
veckor för att få studiebidraget igen.
Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare vid skolk.
Kommer en elev sent ska eleven glida in tyst och be om ursäkt och förklara varför han/hon är
sen.
Elev ska ringa till sin mentor om han/hon blir sen. Individuella orsaker måste man ta hänsyn
till.
Om elev ofta kommer sent ska elev tillsammans med mentor och eventuellt vårdnadshavare
ha ett möte för att komma tillrätta med problemet.
Elev som missar del eller hel lektion ansvarar för att själv ta reda på vad han/hon missar.

Fusk
•
•
•
•
•

Vid uppenbart fusk blir elev underkänd på uppgiften/provet.
Lärare tar samtal med elev om fusket.
Mentor kontaktar rektor och vårdnadshavare. Elev kallas till ett elevhälsomöte.
Elev får senare bevisa sina kunskaper på annat sätt. Ex. via nytt prov eller uppgift.
Inga mobiler får användas eller synas under provtid. Förutsatt att läraren godkänner det
som ett verktyg till prov.

Märken och symboler
•

Kläder, märken eller symboler, som kan förknippas med nazistiska eller rasistiska ideologier
och organisationer är enligt lag förbjudet att bära under skoltid och då elev står under
skolans omedelbara tillsyn.

Flygblad och affischer
•
•

Affischering sker endast vid anslagstavlorna.
För att dela ut flygblad krävs tillstånd av rektor.

Besök
•
•

Alla besökare ska anmäla sig hos rektor. Detta då skolan inte är en offentlig plats.
Personer som obehörigen vistas på skolan får avvisas.

Tobak
•

•

Rökning och snusning är inte tillåtet i skolans lokaler och inom skolområdet samt vid
aktiviteter och undervisning där skolan har den omedelbara tillsynen. Förbudet gäller även
mot e-cigaretter.
Om elev som är under 18 år röker eller snusar kontaktar mentor vårdnadshavare.
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•

Om elev ser att lärare använder tobak i skolområdet eller snus på lektion ska de säga till
ansvarig rektor.

Droger
•
•
•

Elev får inte till skolan medföra eller under vistelsen på skolan förtära eller på annat sätt
hantera alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel.
All hantering av narkotika leder till omedelbar anmälan till polis och socialtjänst.
Narkotikapåverkad elev som är omyndig skall efter rektors kontakt med vårdnadshavare och
polis avvisas från skolan.

Farliga föremål
•

•

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ämnade att användas som
vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller inom skolområde där
grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs. (Lag 1988 om förbud beträffande knivar och
andra farliga föremål samt vapenlagen 1996:67.)
Lärare eller rektor har rätt att beslagta farliga föremål enligt ovan.

Skadegörelse
•

Vållar elev skada på skolans eller annans egendom är vederbörande ersättningsskyldig.
Skadan anmäls utan dröjsmål till rektor.

