ORDNINGSREGLER
2022/2023

Bakgrund och syfte
Vår skola har en vänlig och trivsam atmosfär och så vill vi att det ska fortsätta att vara.
Ordningsreglerna ingår i vår gemensamma värdegrund och syftar till att åstadkomma en bra
arbetsmiljö. Rektor ansvarar för att skolan har ordningsregler. De ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet (Skollagen 5 kap. 5§). I skollagen
finns också skoldisciplinära åtgärder som många gånger styr vilka konsekvenser det kan bli
för den som inte följer reglerna.

Genomförande och uppföljning
Det är allas ansvar att se till att reglerna följs dvs. både personal och elever:
•

Mentorn skall varje år gå igenom reglerna med eleverna som då har möjlighet att
lämna synpunkter och delta i utformningen av reglerna.

•

Lärararbetslagen sammanställer elevernas och lärarnas synpunkter och förslag till
förbättringar och lämnar till rektor. Innehållet revideras och rektor fastställer
dokumentet.

•

Med ordningsreglerna som grund utvecklar lärare och elever normer för arbetet och
samvaron i respektive undervisningsgrupp.

Regler
1.

Vi visar hänsyn och respekt för varandra
•

Vi accepterar inga former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Om en elev utsatts vidtar skolan åtgärder enligt Likabehandlingsplanen och
skollagen. Om någon ur personalen utsatts blir det ett arbetsmiljöärende.

•

Vi accepterar ingen form av smygfilmning/fotografering mot någons vilja. Detta
gäller i alla skolsituationer och på skolans alla områden. Om detta inte respekteras
kommer skolan att vidta åtgärder i enlighet med Likabehandlingsplanens rutin för
kränkande behandling, vilket kan leda till avstängning.

•

Vi är artiga och använder ett vårdat språk så att alla trivs på arbetsplatsen. Vi
accepterar inte glåpord även om de sägs på skämt. Den som inte rättar sig efter detta
får först en tillsägelse och om inte det hjälper vidtar skolan åtgärder enligt
Likabehandlingsplanen och skollagen.

•

Vi klär oss på ett sätt som inte väcker anstöt eller kränker andra människor.

•

Vi är omtänksamma och ser aktivt till att alla i gruppen mår bra.

•

Vi äter lunch på utsatt tid. Vi ger varandra matro och håller rent och snyggt i matsal
och cafeteria och lämnar smutsiga arbetskläder utanför. Olämpligt uppförande kan
medföra att du inte får äta med dina kamrater.

2.

Vi tar ansvar för utbildningen
•

Vi lyssnar på vad läraren säger och ser till att vi förstår och följer anvisningar och
säkerhetsinstruktioner. Det gäller även lärarens instruktioner om ordning
och studiero. Den som inte rättar sig efter anvisningar kan få lämna
lektionen/övningen. Vid allvarligare fall och efter beslut från rektor kan det även bli
frågan om avstängning från undervisningen.

•

Vi ser till att alla får studiero under lektionerna. Vi visar respekt för andras tid och ser
till att alla kan följa undervisningen utan att bli störda. En elev som stör kan bli
utvisad från lektionen. Vid omfattande fall och efter beslut från rektor kan det även
bli frågan om avstängning från undervisningen.

•

Elektronisk eller annan utrustning får inte störa under lektioner. Mobiltelefoner ska
inte vara framme i klassrummet/undervisningen (undantaget om läraren bestämt att
de behövs i något undervisningsmoment, t.ex. för bilddokumentation). Under
undervisningstid ska mobiler antingen förvaras i elevskåp utanför klassrummet eller
samlas in av läraren och förvaras i mobilåda eller liknande. OBS! Den undervisande
läraren avgör vilket av detta som ska gälla. I de fall läraren godkänner mobiler i
klassrummet för särskilda undervisningsmoment ska ljud och vibration alltid vara
avstängda under lektionen.

•

Vi äter inte godis, mat eller liknande under lektionerna eftersom det är ohygieniskt
och störande. Om det ingår mat i den övning vi gör är det naturligtvis ok att äta.

•

Vi kommer i tid, är förberedda och tar med material och böcker till lektioner. Skolk
och sena ankomster rapporteras till föräldrar och kan leda till rapportering till CSN.

•

Vi medverkar aktivt och tar ansvar för vår undervisningstid. Vi gör läxor och
hemarbeten så att vi kan bidra till att lektionerna blir så bra som möjligt.

3.

Vi är ärliga och fuskar inte
•

4.

Om en elev ertappas med att fuska vid prov, skall elevens prov omedelbart avbrytas.
Elever som plagierar/kopierar får arbetet underkänt. Eleven kallas till samtal med
rektor. Föräldrar informeras. Disciplinära åtgärder regleras i skollagen 5 kap. 17§.
Vi tar hand om miljön i skolan och värnar ordning och säkerhet

•

Vi är rädda om skolans lokaler och utrustning. Vi står för vad vi gjort och reparerar
och/eller ersätter skada som vi orsakat.

•

Vi städar upp efter oss och håller rent och snyggt både inomhus och utomhus.

•

Rökning och tobak är förbjuden på och i anslutning till skolans område och
verksamhet. Även rökning med e-cigaretter/vattenpipor och dylikt är förbjudet.
Älvdalens Utbildningscentrum är en rökfri arbetsplats. Om en elev bryter mot
rökförbudet informeras vårdnadshavare och åtgärder planeras för att förhindra att
det sker igen.

•

Förtäring eller förvaring av alkoholhaltiga drycker eller andra droger är förbjudet
inom skolans område samt under fältövningar och liknande. Skolans Drogpolicy och
handlingsplan förklarar vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om drogaktivitet.

•

Med hänvisning till att ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas på skolan är
det inte tillåtet att utan tillstånd sprida flygblad, affischer eller annan information.

•

Skolan är ingen allmän plats varför alla besök skall anmälas på expeditionen. Om du
som elev vill ta emot besök kontaktar du skolans personal.

•

Elever som inte bor på internatet och inte har skolrelaterad verksamhet på kvällstid
får inte vistas på skolområdet efter kl. 18.00.

•

Farliga föremål får inte förekomma på skolan utan särskilt tillstånd. Hit räknas t ex
fyrverkerier, smällare och vapen. När det gäller föremål som kan utgöra hot mot
säkerheten kan skolans personal omhänderta objektet. I dessa situationer kontaktas
polisen.

•

Utrustning, verktyg, arbetskläder mm skall förvaras enligt lärarens anvisningar.
Knivar, yxor och liknande skall förvaras inlåsta då de inte används i undervisningen.

•

Parkering av fordon skall ske på anvisad plats.

Komihåg!
Vår goda arbetsmiljö bygger på att alla tar ansvar för sina handlingar och visar hänsyn och
respekt för andra samt är rädd om skolans lokaler och utrustning.

