ORDNINGSREGLER
VÄGGA GYMNASIESKOLA
För att alla ska trivas, känna trygghet och göra ett bra arbete, krävs att vi alla visar hänsyn och ömsesidig
respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter.

FÖR HELA SKOLAN GÄLLER:
Skolan är inte en allmän plats.
Detta innebär att besökare ska anmäla sig i receptionen och att affischer måste godkännas av rektor
innan de får sättas upp på skolans anslagstavlor

Rökning är förbjuden på hela skolans område.
att det är förbjudet att använda, handla med eller vara påverkad av alkohol eller annan drog, såsom
narkotika eller anabola steroider.

Vi bemöter varandra med respekt.
Vi lyssnar på varandra och respekterar att alla är olika.
Vi uppträder eller uttalar oss inte på sätt som kan uppfattas som hotfullt eller kränkande.

Var och en medverkar till att skapa en trivsam arbetsplats med en god arbetsmiljö
i klassrummet och en god gemensam miljö på hela skolan.
Du använder inte mobiltelefon, lyssnar inte på musik, dricker eller äter inte under
lektionstid utan lärarens godkännande.
Fotografering eller filmning av annan person får inte ske utan personens medgivande.
Du medverkar till att lektionstider hålls, är väl förberedd och har med dig
undervisningsmaterial till arbetspassen.
Du är rädd om dina och andras tillhörigheter och om skolans lokaler och utrustning.
Du respekterar och följer den planering som klassen och läraren kommit överens om.
Du är miljömedveten, skräpar inte ner och sorterar ditt avfall på ett riktigt sätt.

All närvaro är obligatorisk
Ogiltig frånvaro rapporteras till vårdnadshavare. Hög ogiltig frånvaro kan medföra att studiebidraget dras in.

Alla former av fusk är förbjudet.
Det är förbjudet att medföra föremål som kan innebära hot mot säkerheten.
Det är enligt lag förbjudet att bära kniv eller annat vapen i skolan.

Allt spel om pengar eller pengars värde är förbjudet.
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Vid brott mot ordningsreglerna kommer åtgärder att vidtas i enlighet med SFS 1992:394/ GyF 6 kap 21 – 25 § §.

Följande åtgärder kan bli aktuella:


Läraren kan visa ut en elev för återstoden av pågående undervisningspass.



Vårdnadshavare underrättas



Rektor och lärare har rätt att från elev omhänderta föremål som används på ett störande sätt eller
som kan utgöra en fara för säkerheten.



Samtal mentor - elev eller mentor – vårdnadshavare – elev.



Skolledning och elevvårdande personal kopplas in.



Rektor kan dela ut en skriftlig varning.



Ersättningsskyldighet.



Polisanmälan görs vid grövre förseelser.



Avstängning eller förvisning, som kan ske direkt om elevens beteende inverkar skadligt på andra
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