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Ordningsregler för Kunskapsskolan Varberg
Inledning
Huvudregeln inom Kunskapsskolan är a alla elever, lärare och övrig personal tar ansvar för
oss själva, varandra, våra lokaler samt behandlar alla med hänsyn och respekt.
Grundläggande värderingar
På Kunskapsskolan har alla lika värde. Alla har rä gheter och skyldigheter. Vi har rä a
u rycka våra åsikter så länge vi inte kränker varandra. Vi visar respekt och hänsyn mot
varandra genom a ge varandra arbetsro och lyssna på varandra. Vi använder vårdat språk
och ägnar oss inte åt ”skojbråk” och vi värnar om vår arbetsmiljö.
Jag kommer i d ll all undervisning.
Jag ansvarar all d för a jag är på rä plats, vid rä dpunkt med rä material.
Jag lämnar y erkläder i mi skåp eller kapprum.
Jag äter inte godis eller snacks och dricker inte läsk i skolans lokaler.
Jag lämnar in min mobiltelefon ll PH varje morgon.
Jag använder Chromebook för skolarbete.
Jag fotograferar och ﬁlmar enbart det som är u alat som skoluppgi . All annan fotografering
och ﬁlmning är o llåten.
Jag använder inte tobak, e-cigare , alkohol eller narko ka under skoldagen.
Jag lämnar inte skolans område under skol d utan llåtelse.
Vad blir konsekvensen om jag inte följer reglerna?
All form av kränkning hanteras genom a utredning görs och rapporteras skyndsamt, samt
skickas ll huvudmannen.
Sen ankomst och skolk innebär a jag stannar kvar en mme e er skolan och gör färdigt mi
arbete. Sy et med de a är a jag ges möjlighet a ta igen missad undervisnings d.
Om jag stör under e arbetspass kan jag få lämna lokalen och ta igen passet genom a
arbeta igen det på en av läraren anvisad återläsnings d. Sy et med de a är a ge dina
kamrater arbetsro samt a du ges möjlighet a ta del av din garanterade undervisnings d.
Vår skola är mobilfri hela skoldagen och din mobiltelefon samlas in varje morgon och
återlämnas vid skoldagens slut. Sy et med de a är a både din och andras koncentra on
inte skall störas. Bryter du mot de a får läraren omhänderta din mobiltelefon.
Om du överträder någon av våra ordningsregler kontaktas dina vårdnadshavare. Vid
upprepning kallas du och din vårdnadshavare ll skolan för samtal. Fortsä er de a beteende
startar skolan en utredning llsammans med målsman och sker ingen förändring kan det bli
aktuellt med EHT-åtgärder samt anmälan ll socialtjänsten.

Värdesaker & elevskåp
Elevskåp, läromedel och böcker samt Chromebook lånas ut ll dig under studie den och du
ansvarar under denna d för dessa. Du är ansvarig för din Chromebook, läromedel och
böcker samt det som ﬁnns förvarat i di skåp. Värdesaker lämnas hemma.
När du lånar e skåp så ger du som elev och vårdnadshavare llåtelse ll skolan a öppna,
alterna vt klippa upp låset ll e skåp, om misstanke ﬁnns a något som bryter mot skolans
ordningsregler förvaras i skåpet.
Jag har tagit del av och därmed godkänt skolans ordningsregler:
Datum och ort: ___________________________________
Elev: ______________________________________________________________________

Vårdnadshavare: _____________________________________________________________

Vårdnadshavare: _____________________________________________________________

