Kunskapsskolan Jönköping, 2021-08-10

Ordningsregler för
högstadiet Kunskapsskolan Jönköping
Vi värnar om vår arbetsmiljö och skolans område, dels för att underlätta allas inlärning men
också 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
sig själva, varandra och lokalerna och behandlar alla med hänsyn och respekt. Det är inte
tillåtet 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 som har samband med 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 1, kl. 7.30-17.00
-

-

-

1

Du skall lämna ytterkläder och väskor i elevskåpet.
Användning av droger, tobak (inkl. nikotinfritt), alkohol och energidryck är inte
tillåtna.
Det är förbjudet att filma eller fotografera någon.
Mobiltelefoner är inte tillåtna och samlas in av handledare/lärare vid skoldagens
början och återlämnas av handledare vid skoldagens slut. Inlämnade mobiler skall vara
avstängda.
All teknologisk apparatur som stör eller på annat sätt bryter mot ordningsreglerna är
inte tillåten.
Godis, läsk och alla typer av nötter får ej medtagas in på skolans område.
Dator förvaras i skåpet i samband med lunch.
Om du lämnar skolans område under skoltid ska det signeras i in/ut-pärmen. Pärmen
finns i receptionen.
Du skall alltid ha rätt material till alla lektioner inklusive BG och PH-tid.
Du skall vara i tid till lektionerna.
Du skall inte störa under lektionerna, arbetsro gäller.
Du skall alltid ha godkännande av undervisande lärare innan du lämnar lektionen eller
sätter dig på annan plats.

Skolans område är där verksamheten bedrivs, det här gäller också t.ex. friluftsdagar, studiebesök
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Snöbollskastning är ej tillåten.
Du ansvarar för din dator och vid skada eller förlust är du ersättningsskyldig.
Under lektionstid används datorn enbart till skolarbete.
Under lektion är det tillåtet att äta frukt, som också medtages till lektionsstart, men all
annan förtäring sker under rast.
Det är inte tillåtet att tränga sig i matkön.
Du ansvarar för ditt eget skåp och innehållet i skåpet.
All typ av bråk, inklusive skojbråk, är förbjudet. I korridoren råder lugn och ro. Du går
och pratar lugnt och stillsamt.

Regler för idrott
Om du inte kan delta på idrottslektionen ska du ha med intyg som anger orsak till frånvaron
av behandlande läkare. Deltar du inte under idrotten ska du infinna dig på lektionen ändå. 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.
Om du klottrar eller orsakar skadegörelse på skolans egendom är du
ersättningsskyldig.
Om man bryter mot regeln om insamling av mobiltelefon beslagtas mobiltelefonen
och vårdnadshavare får hämta mobiltelefonen av handledaren vid skoldagens slut. Vid
upprepat brott hämtas mobilen hos rektor. Vårdnadshavaren tar alltid med sig mobilen
hem, dvs. den lämnas inte till eleven vid hämtning.
Om elev skulle komma påverkad till skolan eller nyttja tobak, energidryck, alkohol
eller andra droger kontaktas alltid vårdnadshavare och vid behov sociala myndigheter.

Förutom de ovan nämnda konsekvenserna kan också följande ske:
- Elev kan avvisas från lektionen.
- Elevens chromebook kan konfiskeras.
- Elevens material kan konfiskeras om det anses störa lektionen.
- Elevens skåp kan genomsökas.
- Elev kan få kvarsittning.
- Elev och vårdnadshavare kan kallas till ett möte.
- Elev kan avvisas från skolan.
- Elev kan omplaceras på skolan.
- Elev kan omplaceras på annan skolenhet.
- Elev kan få enskild undervisning.
- Elev kan få en skriftlig varning.
- Elev kan bli avstängd.

____________________________
Vårdnadshavare

_________________________
Elev

______________________
Handledare

