Ordningsregler 2018 - 2019
Skolan är enligt skollagen (2010:800) ålagd att ha ordningsregler som är kända av elever och
personal på skolan. Det handlar i grund och botten om en persons rättigheter och därmed
också skyldigheter gentemot andra elever och personal på skolan samt sin skolmiljö.
Nedanstående gäller även vid resor på T/S Gunilla, APL, studiebesök och andra liknande
tillfällen.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla på
skolan.

Jag uppträder respektfullt mot alla andra
elever och personal på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte
utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat
språk, visar respekt och utsätter därmed
ingen annan för psykisk eller fysisk
kränkning.

Jag har rätt till garanterad
undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt
arbetsmaterial och använder lektionstid
till lärande.

Jag har rätt till en bra arbetsmiljö.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter
mig och respekterar andra elever och
personal på skolan.
Vad gäller användandet av mobiltelefoner,
datorer med mera följer jag de
instruktioner som läraren ger.
Jag respekterar skolans och andras saker.
Om jag förstör eller skadar andras saker
blir jag/mina vårdnadshavare
ersättningsskyldiga.
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Vad händer om jag bryter mot våra ordningsregler
Vid upprepade eller allvarliga händelser sker följande:
1.

Skolan kallar till möte med KLF, elev och vårdnadshavare. Det sker en genomgång av
händelserna och ordningsregler. Åtgärdsplan och datum för uppföljning upprättas.

2. Om åtgärdsplanen inte följs kallar skolan till möte där elev, vårdnadshavare, KLF och
representant från EHT medverkar. Elev och vårdnadshavare informeras om möjliga
disciplinära åtgärder inom ramen av skollagen (2010:800).
3. Om förbättring inte sker efter detta beslutar skolledningen om lämplig disciplinär
åtgärd med stöd av skollagen (2010:800).

•
•

Har skolan misstanke om att en elev far illa finns skyldighet att anmäla till
socialtjänst eller polis.
Ordningsreglerna skall vara ett levande dokument och uppdateras med jämna
mellanrum. Nästa uppdatering skall ske höstterminen 2019.

Jag har läst, förstått och accepterar skolans ordningsregler.

Ort ___________________________

Elev

Datum _________________________

Namnförtydligande elev
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