Ordningsregler
Utifrån vår värdegrund har vi kommit överens om ordningsregler som
innebär att:
•

vi aktivt motverkar alla former av kränkande behandling genom att visa ömsesidig respekt
mot varandra både i och utanför skolan och i sociala medier. Vi får alla att känna att de
kan komma hit som de är som de är oavsett klädstil, kön, ålder, etnisk tillhörighet,
funktionsvariation, sexuell läggning och religion eller annan trosuppfattning. Vi använder
ett vårdat språk och avstår från att använda kränkande symboler.

•

vi alla medverkar till en tobaksfri och alkohol- och drogfri skola. Vårt mål är att ingen ska
använda tobak i någon form under skoltid. Vi har inte alkohol eller droger på skolan och
kommer inte heller alkohol- eller drogpåverkade till skolan.

•

vi visar respekt för varandra och för de regler och rutiner som lärare och elever
tillsammans har bestämt ska gälla i klassrummet.

•

vi passar tider och har med oss det arbetsmaterial som behövs till lektionerna, t ex
böcker, datorer, penna och räknare.

•

vi under lektionstid använder mobil och dator endast i skolarbetet och bara när läraren
gett klartecken. Vi tar t ex inte fram mobilen i omklädningsrummen i idrottshallen. Utan
samtycke är det överhuvudtaget inte tillåtet att ta fram mobilen för att filma eller ta kort,
inte i några situationer.

•

vi respekterar att provsituationer ställer särskilda krav, att fusk inte är tillåtet och att varje
provtillfälle har sina specifika bestämmelser

•

vi äter och dricker i vårt café eller trapphall. I våra klassrum är det tillåtet med mat och
dryck vid särskilda tillfällen, till exempel för idrottselever efter träning eller vid längre prov.
Det får inte störa undervisningen och det ska vara rent och snyggt efteråt. Vattenflaska är
alltid tillåtet att ta med i klassrummet. Mat och dryck är aldrig tillåtet i labbsal eller
bibliotek.

•

vi alla tar ansvar för våra fina lokaler och arbetsmiljö. Vi klottrar inte och vi plockar bort
efter oss och hjälps åt att hålla rent och snyggt. Vi återställer alltid klassrummen till
grundmöbleringen när vi lämnar dem.

•

vi respekterar alltid att skolan är en studiemiljö och undviker stök och höga ljud i
trapphallen och caféet. Plan 0, aulan, konferensrummet, biblioteket, våning två
och tre i stora trapphallen är studieplatser och där ska studiero råda.
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