Ordningsregler för
Kunskapsskolan Borås
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. På Kunskapsskolan skall alla jobba enligt
vårt gemensamma koncept och följa sin planering i loggboken.
Grundläggande värderingar
Alla har lika värde. Vi visar respekt och hänsyn mot varandra genom att ge varandra arbetsro och lyssna på
varandra. Vi värnar om vår arbetsmiljö.
Rättigheter
• att uttrycka våra åsikter och värderingar bara de inte kränker andra människor.
• att vi som människor ska bli bemötta med respekt, hänsyn och tolerans.
Skyldigheter
• att inte kränka, diskriminera eller mobba någon människa på grund av annat kön eller annan sexuell läggning,
hudfärg, ålder, religion, kultur, funktionsnedsättning eller liknande genom skrift, ord eller handling.

Regler
• Vi lämnar ytterkläder i garderoben (enligt rekommendationer från brandskyddsmyndigheten).
• Vi äter och fikar i matsal och cafeteria.
• Mobiltelefon/mp3/kamera/dator får inte störa dig själv eller någon annan.
• Det är förbjudet att filma eller fotografera någon.
• Rökning och annan användning av tobak, energidryck, alkohol eller droger under skoltid är förbjuden.
• Rast har vi på plan 2 eller utomhus.
• Vi går i skolans korridorer.
• Vi äter endast sådant som motsvarar vad som kan köpas i skolans cafeteria.
Konsekvenser
Vid upprepade brott mot skolans ordningsregler kontaktas hemmet.
• Om tillsägelse angående mobil/mp3/kamera/dator inte hjälper, skall den överlämnas till lärare/rektor som
förvarar den under dagen. Eleven får tillbaka mobil/mp3/kamera/dator vid skoldagens slut. ”Rektorn eller en lärare
får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan
utgöra en fara för säkerheten i denna” (Skollag 5 kap. 22§).
• Om en elev kommer påverkad till skolan eller under skoltid nyttjar tobak, energidryck, alkohol eller droger
kontaktas alltid vårdnadshavare och vid behov sociala myndigheter.
• Vid klotter och skadegörelse får man ersätta det man förstört.
Värdesaker & elevskåp
• Skolan ansvarar inte för värdesaker som eleven tar med till skolan.
• Elevskåpen disponeras av eleven tillsammans med skolan. Eleven skall på personalens uppmaning visa
skåpets innehåll.
Björn Nyman
Rektor

Jag har tagit del av skolans ordningsregler:

Datum_______

________________________
Elev

________________________
Vårdnadshavare

