Ordningsregler

Familjeförvaltningen
Malenagymnasiet

Ordningsregler
Enligt skolagen 5 kap 5 § ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet som ska utarbetas under medverkan av eleverna.
Åtgärder som får vidtagas av rektor eller lärare för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero regleras i 5 kap 7-13 §.

Syfte med skolans ordningsregler:
På vår skola finns det ordningsregler vars syfte är att skapa arbetsro och trivsel i skolan för alla.
Ordningsreglerna måste vara meningsfulla och väl kända på skolan om de ska fungera i
praktiken. Utarbetandet av ordningsregler sker därför årligen tillsammans med representanter för
skolans elever och av elevskyddsombuden. Ansvaret för att uppnå arbetsro och trivsel på vår
skola är både individuellt och gemensamt för alla som vistas på skolan.

Vårt mål med ordningsreglerna:
Vi vill att studier vid Malenagymnasiet ska kännetecknas av en trygg miljö där vi visar varandra
respekt och tolerans. Detta tror vi kommer att leda till ökad trivsel och arbetsro.
Ordningsreglerna bidrar därmed till skapandet av en trygg och stimulerande läromiljö med
förutsättningar som bidrar till att eleverna tar del av de kunskaper och värderingar som skolan
ska förmedla.

Våra ordningsregler:
● Vi visar respekt för oss själva och andra i vårt skolarbete (se vidare likabehandlingsplanen).
● Vi är aktsamma om vår skolmiljö. Skadeståndsprincip gäller.
● Vi har alltid nödvändigt material med oss till lektionerna såsom dator, böcker och skrivmaterial.
● Vi lämnar klassrum och övriga skollokaler i det skick som kännetecknar en god och trivsam
arbetsmiljö.
● Vi äter på avsedd plats och inte i lektionssalarna. Undantag kan förekomma när läraren meddelar
detta.
● Läraren avgör om musikapparater och mobiltelefoner får användas i undervisningen.
● Rökning får inte ske på skolans område.
● Vi har nolltolerans mot innehav och bruk av alkohol och droger. (se skolans policydokument)
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● Anvisade skyddskläder, skyddsskor och utrustning ska användas enligt gällande arbetsmiljöregler
och lokala regler.
● Körplanen får beträdas med minst ett varselklädesplagg samt skyddsskor annars ska uppritade linjer
följas.
● Undervisning i och kring anläggningsmaskinerna kräver att hjälm används.
● Elever som framför fordon ska göra det på ett ansvarsfullt sätt till och från skolan. Parkering sker
endast på anvisade platser.
● Endast elever som är inskrivna på skolan och personal har rätt att vistas på skolan.
● Vi följer skolans IT-regler.
● Vi accepterar inga former av fusk.

Konsekvenser av att bryta mot ordningsreglerna
Rektor och lärare får vidta följande åtgärder enligt skollagen för att tillförsäkra eleverna trygghet och
studiero. Första steget är alltid att elev blir tillrättavisa av undervisande lärare eller studiestödjare innan
andra åtgärder används. Vid upprepade allvarliga företeelser meddelas vårdnadshavare och rektor.

Rektor och eller lärare kan:





Omhänderta farliga och störande föremål
Ge kvarsittning eller utvisa elev från lektion
Ge skriftlig varning (rektor)
Stänga av elev från undervisningen (rektor)

Elev kan också tillfälligt bli avstängd från praktisk undervisning om man inte följer
arbetsmiljöreglerna eller om man misstänks vara påverkad av droger eller alkohol. Detta beslutas av
rektor.
Utvärdering av ordningsreglerna sker årligen i samråd med elever och personal.

Personal och elevskyddsombud vid Malenagymnasiet
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