Ordningsregler för Per Brahegymnasiet
Läsåret 17/18
För att skapa en trivsam, trevlig, trygg studiemiljö med arbetsro följer vi följande ordningsregler.
På Per Brahegymnasiet
- verkar alla för studiero, ett bra klassrumsklimat som bidrar till ökat lärande, eleverna kommer i
tid till undervisningen och har med sig den materiel som behövs.
-

uppträder vi respektfullt mot varandra, vi använder ett vårdat språk utan ord, symboler eller
tecken som kan betraktas som diskriminerande eller kränkande.

-

arbetar vi aktivt mot kränkande behandling och diskriminering

-

är vi aktsamma om skolans miljö och materiel

-

finns en nolltolerans mot rökning, alkohol och droger. Detta gäller också föremål som kan
anses som hälsofarliga eller farliga på annat sätt. För allas välbefinnande använder ingen därför
ovanstående inom skolans område.

-

tar eleven ansvar för sin utbildning i sin helhet och specifikt för att visa sina egna kunskaper vid
bedömningssituationer. Därför motverkar eleven all form av fusk.

-

är mobiltelefoner och läsplattor tillåtna på skolan och får användas på raster samt i matsalen.
Elever som genom extra anpassningar eller åtgärdsprogram får använda dem i undervisningen
Lärare kan besluta att elever får använda ovanstående på lektionstid.

-

är datorn endast ett arbetsredskap under lektionstid

-

ä elever och personals säkerhet är en prioriterad fråga

Konsekvenser utifrån ordningsregler
Ordningsregler anger vad som förväntas av varje elev på Per Brahegymnasiet. Ordningsregler är en del av
de styrdokument som finns på skolan för att skapa en trygg och trivsam skola med en god
utbildningsmiljö. För att regler ska fylla sin funktion finns det konsekvenser om vad som sker om regeln
inte följs. Ordningsregler har tillsammans med planen mot diskriminering och kränkande behandling
syftet att ange riktning för arbetet med studiero och trygghet i skolan.
Konsekvenser som anges har som syfte att förändra och rätta till ett beteende som inte är förenligt med
ordningsreglerna. Konsekvenserna finns också beskrivna i skollagen. (Skollagen, kap. 5 §6-13, §17,18)
Om en elev inte uppträder som ordningsreglerna föreskriver:
1. kommer eleven få en tillsägelse.
2. om det upprepas eller, inte upphör får lärare visa ut en elev från en lektion om eleven inte ändrar sitt beteende efter
tillsägelse. Ett samtal mellan klassföreståndare och elev sker. Elevens vårdnadshavare (elev under 18) kommer att
meddelas samma dag.
3. om det upprepas eller, inte upphör får lärare besluta att en elev kan få stanna kvar i skolan högst en timma efter
undervisningen avslutats eller en timma innan undervisningen börjar.

4. om eleven upprepar sitt beteende eller gör sig skyldig till allvarligare förseelser kommer lärare att göra en anmälan
till rektor och skolans elevhälsoteam. En utredning görs i samråd med vårdnadshavare (elev under 18).
Elevhälsoteamet kommer att föreslå åtgärder, som är anpassade till de behov som finns för att ändra beteende.
5. kan rektor, efter utredning, besluta om att tilldela eleven en skriftlig varning. Den innehåller vilka åtgärder som
kommer att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Vårdnadshavare informeras.
6. kan rektor, om tidigare åtgärder efter utredning, inte varit tillräckliga eller för att tillförsäkra andra elevers
trygghet eller studiero, besluta att eleven får följa undervisningen i annan undervisningsgrupp eller på annan plats i
skolan. Beslutet gäller maximalt i två veckor dock vid synnerliga skäl högst fyra veckor Vårdnadshavare
informeras.
7.

kan rektor, om tidigare åtgärder, inte varit tillräckliga eller av andra omständigheter inte varit möjliga att
genomföra, besluta att eleven får följa undervisningen vid en annan skolenhet Beslutet fattas gemensamt med rektor
vid mottagande enhet. Beslutet gäller i två veckor dock vid synnerliga skäl högst fyra veckor. Vårdnadshavare
informeras (elev under 18).

8. I gymnasieskolan, får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse
och kunskaper,
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas att någon av
förutsättningarna för avstängning enligt punkter 2-4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till
elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om avstängning kring punkterna 2-4.
Konsekvenser gällande specifikt:

Störande föremål
Om lärare anser att en elev använder föremål som är störande eller skadliga får de beslagtas av lärare till skoldagens slut.
Innehav av knivar, vapen el liknande föremål kommer att polisanmälas

Skadegörelse
Skolan polisanmäler all form av grövre skadegörelse och klotter.
Skolan kan genom Jönköpings kommun kräva full ersättning för skadad egendom.

Misshandel, hot eller förtal
Fysiska eller verbala kränkningar kan efter bedömning av skolledning bli föremål för en polisanmälan.

Droger
Upptäcks droger eller droganvändning kommer kontakt tas med berörda myndigheter. ( se policy för droger) Upptäckt eller
misstanke om förekomst av droger kommer anmälas till polismyndighet.

Frånvaro

Ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavare samma dag. Se rutin ”Främja närvaro”

