
ORDNINGSREGLER för Kunskapsskolan Jönköping 
Vi värnar om vår arbetsmiljö med fin arkitektur och vackra färger, dels för att underlätta allas 
inlärning, dels för att alla ska trivas och må bra på vår arbetsplats/skola. 

Huvudregeln inom Kunskapsskolan är att alla, elever, lärare och övrig personal tar ansvar för 
oss själva, varandra och lokalerna och behandlar alla med hänsyn och respekt. Det är 
förbjudet att kränka eller diskriminera någon annan person och vi använder ett vårdat språk. 

Grundläggande värderingar 
Alla har lika värde. Vi visar respekt och hänsyn mot varandra och ger varandra 
arbetsro. 

Dina rättigheter: 
- Du får uttrycka dina åsikter och värderingar om du inte kränker andra människor. 
- Du har rätt att bli bemött med respekt, hänsyn och tolerans. 

Dina skyldigheter: 
- Du får inte kränka, diskriminera eller mobba någon människa på grund av kön, sexuell 
läggning, hudfärg, ålder, religion, kultur, funktionsnedsättning eller liknande genom skrift, 
ord eller handling. 

-Vi använder ett vårdat språk och har en god ton gentemot varandra.  

Regler gäller på skolans område, kl. 7.30-17.00 

-  Du ska lämna ytterkläder på anvisad plats eller i elevskåpet. 
- Användning av tobak, snus (inkl. nikotinfritt), alkohol, energidryck eller droger är 

inte tillåtna under skoltid.  
- Det är förbjudet att filma eller fotografera någon.  
- Mobilen skall alltid vara helt avstängd på skolans område och förvaras i skåpet (gäller 

åk 6-9) och i ryggsäcken (gäller åk 4-5). 
- Godis och alla typer av nötter får ej medtages in på skolans område.  
- Om du lämnar skolans område under skoltid (gäller år 7-9) ska sign. in/ut pärmen 

användas. Pärmen finns i receptionen. År 4-6 får inte lämna skolans område under 
skoltid.  

- Du skall alltid ha med dig loggboken, chromebook/IPad och rätt material till 
lektionsstart.  

- Du ska vara i tid till lektionerna.  
- Du ska inte störa under lektionerna, arbetsro gäller. 
- Du ska alltid ha godkännande av undervisande lärare innan du lämnar lektionen eller 

sätter dig på annan plats.  
- Du ansvarar för din dator och vid skada eller förlust är du ersättningsskyldig. 
- Under lektionstid används datorn enbart till skolarbete.  

 



Regler för idrott 
Deltar du inte under idrotten ska du infinna dig på lektionen ändå. Om du inte kan delta på 
idrottslektionen ska du ha med intyg som anger orsak till frånvaron från vårdnadshavare eller 
läkare. Är du frånvarande utan giltigt skäl får du frånvaro som vid upprepade tillfällen kan 
resultera i betygsvarning och betyget F. Du ska klä dig efter aktivitet. Du ska alltid duscha 
efter en idrottslektion.  

Konsekvenser 

- Vid överträdelse av de grundläggande värderingarna kommer alltid en utredning att 
göras och konsekvensen blir därefter.  

- Vid brott mot skolans ordningsregler kontaktas vårdnadshavare.  
- Om du klottrar eller orsakar skadegörelse på skolans egendom är du 

ersättningsskyldig.  
- Om du skulle komma påverkad till skolan eller nyttja tobak, energidryck, alkohol eller 

andra droger kontaktas alltid vårdnadshavare och vid behov sociala myndigheter. 
- Elevskåpen och Chromebook/IPad disponeras av eleven under tiden de går på 

Kunskapsskolan. På personalens uppmaning ska eleven direkt visa skåpets innehåll 
och Chromebook/Ipadens historik. 

- Vid användning av mobil inom skolans område kommer vårdnadshavare att kontaktas 
och får hämta mobilen i skolan. Mobilen kommer inte att lämnas ut till eleven. 
Mobilen kan hämtas av vårdnadshavare under personalens arbetstid. Eleven kommer 
också att få kvarsittning och kommer inte att få ta med sig IPad/chromebook hem 
under en vecka. IPad/Chromebook kommer enbart att få användas i skolan och skall 
efter skoldagens slut lämnas till BG-ansvarig.  

- Om eleven äter godis inom skolans område kommer eleven som konsekvens att inte få 
ta med sig IPad/chromebook hem på en vecka, den skall lämnas till BG-ansvarig efter 
skoldagens slut. IPad/Chromebook kommer enbart att få användas i skolan. Eleven 
kommer att få kvarsittning. 

- Om eleven använder datorn till annat än skolarbete så kommer eleven som konsekvens 
inte få ta med sig IPad/chromebook hem på en vecka, den skall lämnas till BG-
ansvarig efter skoldagens slut. IPad/Chromebook kommer enbart att få användas i 
skolan. Eleven kommer att få kvarsittning.  

- Om elev anses störa under lektion kommer eleven att avlägsnas från lektionen och 
eleven kan även om det anses vara nödvändigt avlägsnas från skolan och skolans 
område. Eleven kommer att få ogiltig frånvaro. Eleven kommer att få kvarsittning.  

- Vid försenad ankomst eller olovlig frånvaro utdelas kvarsittning.  

 

 

--------------------   --------------------- 

Vårdnadshavare   Elev 


