Ordningsregler

Antagna av skolkonferensen, på delegation av rektor, den 7 februari 2012 och den 7 mars 2012

Närvaro
Obligatorisk närvaro gäller för all undervisning.
Elev som är sjuk ska sjukanmälas av vårdnadshavare före första lektionen, per telefon eller
genom internetprogrammet Schoolsoft. Därefter ska anmälan upprepas varje sjukdag. Om
föräldrarna inte är bosatta på samma adress som eleven får de sjukanmäla eleven under hela den
aktuella sjukdagen.
Elev som blir sjuk under skoldagen ska gå till expeditionen och sjukanmäla sig innan hon/han går
hem.
Vid all frånvaro ligger det på elevens ansvar att inhämta missad information.
Vid upprepad oanmäld frånvaro rapporteras till Centrala Studiestödsnämnden att eleven inte
bedriver heltidsstudier. Detta kan efter beslut hos CSN påverka storleken på studiebidraget.
Skolan informerar eleven i förväg om så är fallet.

Sen ankomst
Sen ankomst accepteras inte. Lärare har rätt att, på valfritt sätt, sörja för att undervisningen inte
störs av elevs sena ankomst.

Examination
Under ordinarie lektionstid ges normalt ett examinationstillfälle för varje moment. Elev som
missar detta tillfälle ansvarar själv för att ta reda på, från den undervisande läraren, hur
redovisningen kan göras i stället. Ett par gånger per termin kan tillfälle ges vid de extra
provtillfällen som anordnas och som anges i kalendariet.

Inlämningsdatum
Har elev och lärare kommit överens om att ett arbete ska slutföras inom en föreskriven tid ska
denna överenskommelse hållas. Varje lärare ansvarar för att tydliggöra vikten av att
inlämningstiderna respekteras. Konsekvensen av för sen inlämning kan bli att läraren inte hinner
bedöma arbetet i tid för att ge godkänt betyg på kursen.

Fusk
Att använda otillåtna hjälpmedel vid prov, liksom att skriva in andras texter i sina egna utan tydlig
källangivelse, är felsteg som kan bli katastrofala i vuxenvärlden. Därför ser skolan allvarligt på
dem. Den elev som ertappas med sådant kallas till samtal med rektor och lärare. Föräldrarna skall
informeras. I grava fall kan eleven riskera avstängning från undervisningen.

Studiero
Alla elever har rätt till studiero i skolan. Undervisningsrum och datarum är till för skolarbete. Sal
1, 6, M8, grupprum 1 och datarummet utanför sal 2 är alltid reserverade för tyst skolarbete.

Datasal och datarum, inklusive musikdatarum
Ingen mat eller dryck får förekomma i datarummen eftersom tangentbord och annan utrustning
kan skadas om man spiller.

Mat i skollokalerna
Den som ätit ska torka av bordet (och, vid behov, stolen) efter sig och lämna platsen ren och
fräsch. För att undvika lukt får inga matlådor eller matrester slängas i undervisningsrummen utan
enbart i papperskorgarna i korridoren och övriga allmänna utrymmen.

Affischering
Elever får sätta upp anslag, affischer och liknande på följande ställen:
• på skolans anslagstavlor
• på gråmålade dörrar i korridoren
• på gråmålad pelare vid scenen
• på gråmålade väggytor i lektionssalar
• på dörren till det rum där produktionen som affischeringen handlar om spelas
Övriga ställen i skolan är inte affischplatser.

Läktaren
För att läktaren ska hålla länge och vara trivsam för alla gäller följande:
•
•
•
•

Man får gå, sitta och ligga på läktaren
Man får inte springa eller hoppa på läktaren
Man får inte ha uteskor på läktaren
Man får inte flytta läktaren (t ex för att plocka upp föremål som ramlat ned bakom den;
be i stället personal om hjälp att öppna luckan under läktaren).

Övrigt
Visa hänsyn och respekt för såväl lärare som studiekamrater. Vid brist på visad respekt och
hänsyn har skolans personal rätt att ingripa och vidta lämplig åtgärd.
Ansvarstagande: Varje enskild elev har ansvar för sitt eget uppträdande, sin egen studiesituation,
sitt förhållande till sina studiekamrater samt gruppen som helhet. Det sistnämnda innebär att alla
har ansvar för att ingen elev hamnar utanför gemenskapen eller särbehandlas på ett kränkande
sätt.
Eleven ska komma förberedd till varje lektion och ha med sig nödvändigt material. Läraren anger
vad som är nödvändigt material.
Alla som vistas inom skolans lokaler har ansvar för att studiemiljön hålls ren och snygg. Om elev
eller/och lärare finner studiemiljön otillfredsställande ligger det på båda parter att vidta åtgärder.
Detta ska helst inte ske på bekostnad av lektionstid.
Om inte läraren anger annan regel för lektionen, ska mobiltelefon ska vara avstängd och förvaras
utom synhåll för lärare och studiekamrater. Respekteras inte detta kan läraren ta hand om
telefonen under resterande del av lektionen.

