ORDNINGSREGLER 2020-2021
●

Respektera varandra och var rädd om vår fina skola.

●

Använd alltid ett vårdat språk, oavsett vilket språk du talar.

●

Dina ytterkläder förvarar du i din väska eller det skåp som tillhandahålls av skolan,
skåpet skall vara låst. Du lånar skåpet under den tid du går på skolan. Skolans
personal har rätt att öppna skåpen.

●

Av säkerhetsskäl får inte luva vara uppfälld så den täcker huvudet, inom skolans
lokaler. Vi skall snabbt kunna identifiera personer som befinner sig i skolans lokaler.

●

Allt som går att köpa i vår cafeteria får också tas med till och förtäras i
cafeterian/matsalen och/eller utomhus inom skolans område.

●

All användning av tobaksprodukter är reglerade i svensk lag. Lagen säger att det inte
är tillåtet att köpa tobaksprodukter om man är under 18 år. Denna lag gäller givetvis
för alla elever i skolan och då beträffande både försäljning och användning.

●

Använd din mobiltelefon ute på rast. Mobiltelefon får inte användas i skolans lokaler
under skoltid 09.30-skoldagens slut. Behöver en elev ringa ordnas detta genom
personalen. Vill målsman komma i kontakt med sitt barn görs detta via skolans
telefoner. Det är inte tillåtet att filma/fotografera eller spela in ljud inom skolans
område utan godkännande av rektor.
Om någon elev bryter mot detta kontaktas hemmet. Användande av mobiltelefon
inom skolans lokaler leder till att telefonen beslagtas och återlämnas vid skoldagens
slut, Skollagen 5 kapitlet 22-23§. Eventuella bilder/filmer som är tagna av elever
under skoltid äger skolan rätt att bestämma över/radera. Vid upprepat användande
(tre gånger eller fler) av mobiltelefon under skoltid från 09.30, beslagtas telefonen,
hemmet kontaktas och vårdnadshavare får hämta telefonen efter skoldagens slut.

●

Eventuella värdesaker du tar med dig till skolan ansvarar du själv för.

●

De chrome books/datorer och surfplattor som förekommer på skolan får endast
användas till skolarbete (läs mer om detta i datorpolicyn som vårdnadshavare har
skrivit under).

●

År 7-9 får lämna skolans område efter godkännande av målsman under
utvecklingssamtalen.

År 6 har inte tillåtelse att lämna skolans område mellan klockan 09.30-15.30. Om en
elev behöver lämna skolan måste någon personal meddelas detta eller att målsman
meddelat handledare eller koordinator att barnet behöver lämna skolan.
●

Det är inte tillåtet för utomstående personer, organisationer eller företag, att sprida
information i skolan utan rektors tillåtelse.

●

Gällande maktlekar och “skojbråk” råder nolltolerans, om detta inträffar kontaktas
vårdnadshavare.
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Fortsättning Ordningsregler
●

En veckoplanering och schema skall finnas i den digitala loggboken beträffande
veckans skolarbete. Schema skall även finnas i pappersform på locket av elevens
dator.

●

Vårdnadshavare är alltid välkomna till skolan. Anmälan skall ske i receptionen och
besöksbricka skall bäras. Övriga besök hänvisas till ”Öppet Hus”.

●

Vi spelar spel i cafeterian och bollar används utomhus på skolans baksida. Någon
form av pant erläggs vid lån av spel och bollar.

●

I cafeterian har vi rast och allt arbete sker i zoner och i basgruppsrum. Chrome
books/datorer används inte i cafeterian efter klockan 09.30. I matsalen äter vi och
övrig tid studerar vi där.

●

Moped/cykel är ett transportmedel som används till och från skolan, övrig tid står
dessa parkerade på anvisade platser. Föräldrar ansvarar för att
mopedburna/cykelburna elever bär hjälm.

●

När du lämnar ett rum/arbetsyta, se till att det är i gott skick, ordning och reda.

●

Eleven ansvarar själv för at’ot laddad dator, anteckningsblock och pennor samt annat
nödvändigt material finns med under hela skoldagen. Pedagogerna lånar inte ut
pennor.
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