Ordningsregler
Inledning
Huvudregeln inom Kunskapsskolan är att vi alla, elever, lärare och övrig personal, tar ansvar
för oss själva, varandra och lokalerna och behandlar alla med hänsyn och respekt. Vi har
ordningsregler för vår gemensamma trivsel på skolan.
Grundläggande värderingar
Alla har lika värde. Alla har rättigheter och skyldigheter. Vi har rätt att uttrycka våra åsikter så
länge vi inte kränker varandra. Vi visar respekt och hänsyn mot varandra genom att ge
varandra arbetsro och lyssna på varandra. Vi värnar om vår arbetsmiljö.
Regler
❏ Jag kommer i tid.
❏ Jag ansvarar för att jag är på rätt plats och med rätt material.
❏ Jag tar av mig ytterkläder.
❏ Jag äter endast i matsalen.
❏ Jag använder inte mobilen under pågående undervisningspass.
❏ Jag använder Chromebook endast till skolarbete.
❏ Jag ansvarar för att jag ger mig själv och andra elever på skolan arbetsro.
❏ Jag använder inte energidryck, tobak eller E-cigarett under skoldagen.
❏ Jag lämnar inte skolans närområde under skoltid utan tillåtelse.
Vad händer om man inte följer reglerna?
Om jag har ogiltig frånvaro arbetas den missade undervisningstiden igen på PH-tid.
Om mobilregeln inte följs kommer jag att få lämna ifrån mig mobilen. Det återlämnas till mig
vid skoldagens slut.
Om jag använder Chromebook eller annat digitalt verktyg till annat än skolarbete, och inte
ändrar mitt beteende då jag uppmärksammats om det, kommer jag att få lämna ifrån mig min
Chromebook för resten av dagen.
Stör jag ett pågående undervisningspass, och inte ändrar mitt beteende då jag
uppmärksammats om det, kommer jag att få lämna lokalen. Den missade undervisningstiden
får jag läsa igen på PH-tid.
Vid överträdelser av ordningsreglerna kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepade
överträdelser kallas vårdnadshavare till skolan.
Ordningsreglerna är framtagna i samverkan med alla elever och medarbetare på skolan via basgrupperna,
Elevrådet och Skolrådet.
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