Ordningsregler 2019-2020
Vi som arbetar på Per Brahegymnasiet hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig
för fortsatta studier och arbetslivet. För att skapa trivsel, ordning och studiero samt
för att främja elevers och personals säkerhet följer vi skolans ordningsregler.
Ordningsreglerna gäller alla elever och all personal.
1. Närvaro
Även om det är frivilligt att börja på gymnasiet är det obligatorisk närvaro när du
valt att börja. All frånvaro som inte beror på sjukdom och beviljad ledighet anses
som ogiltig. Om du är sjuk är du skyldig att anmäla detta omgående till skolan,
om du är omyndig måste det göras av en vårdnadshavare.
2. Jag använder samtalston och vårdar mitt språk
Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Vi
kommunicerar och uppträder därför respektfullt mot varandra. Vi eftersträvar att
tala språk som alla i gruppen förstår.
3. Eget ansvar
Jag tar ansvar för min utbildning och vet att fusk inte är tillåtet. På lektionstid
arbetar jag utan att störa andra.
4. Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning
Jag kommer i tid till lektionen och har alltid med mig material som till exempel
kursböcker, dator, penna samt anteckningsmaterial. Vid sen ankomst registreras
ogiltig frånvaro.
5. Mobil, dator och musik
Jag använder inte mobiltelefon under lektionstid. Egen musik på dator i hörlurar
får endast användas då läraren tillåter detta.
6. Fotografering och filmning
Eftersom det kan finnas personer som inte vill vara med på bild eller som lever
med skyddad identitet är fotografering eller filmning av personer inte tillåten på

skolan utan ett uttryckligt tillstånd från alla inblandade. Fotografering av
anteckningar eller annat skolarbete är tillåtet.
7. Jag tar hand om skolan och skolans material
Böcker, material och utrustning som jag lånar av skolan ska behandlas varsamt.
På Per Brahegymnasiet finns oersättlig konst i form av fotografier, tavlor,
väggmålningar och skulpturer som jag är extra rädd om. Skolan polisanmäler all
form av grövre skadegörelse och klotter. Skolan kan kräva full ersättning för
skadad egendom.
8. Jag håller rent och snyggt omkring mig
När jag lämnar klassrummet, cafeterian, matsalen och skolans övriga lokaler så
ser jag till att det är rent och snyggt. Jag äter inte under lektionstid utan tillåtelse
från läraren.
9. Rökning, alkohol och droger
Jag respekterar att skolan har nolltolerans mot rökning, alkohol och droger. I
samband med införandet av nya tobakslagen 1/7 2019 införs rökförbud på hela
skolan och skolans omgivning.
10. Ordningsregler vid distansundervisning
•
•
•
•
•
•
•

Använd lämpliga kläder, tänk att det är en vanlig skoldag.
Ligg inte i sängen under lektionen.
Dela inte innehåll som inte har med undervisningen att göra.
Ät inte under lektionstid
Fråga innan du fotar eller filmar.
Tänk på ljudmiljön runt omkring dig så du inte stör andra deltagare.
När det gäller profilbilder på Teams är gäller samma regler som på vklass:
o Bilden ska föreställa dig och ingen annan.
o Kortet ska vara relativt nytaget.
o Bilden får inte vara allt för redigerad då godkänns den inte. En svartvit bild är ok, men ingen
o
o
o

ram.

Man ska se att det är du på bilden. Det är alltså inte tillåtet att dölja större delen av ansiktet.
Endast du ska vara med på bilden, inte dina kompisar, din hund, katt eller liknande.

Bilden får ej vara stötande, innehålla ölburkar, cigaretter eller dyl. Här är det vi som avgör vad
vi anser stötande.

Konsekvenser
Om jag inte följer skolans regler
Jag förstår att skolan inte accepterar att jag bryter mot skolans ordningsregler.
Skolledning och lärarna får besluta om åtgärder om jag stör undervisningen eller
uppträder olämpligt. Åtgärderna har stöd i skollagen 5 kap. (Åtgärdstrappan)
Närvaro
Vid frånvaro följs skolans rutin för detta. Vid upprepad frånvaro meddelas CSN.

Störande och skadliga 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
Misshandel, hot eller förtal
Fysiska eller verbala kränkningar kan efter bedömning av skolledning bli föremål
för en polisanmälan.
Om jag inte följer svenska lagar angående droger
Upptäckt eller misstanke om förekomst av droger kommer anmälas till
polismyndighet.
Om jag inte följer övriga svenska lagar och förordningar
Jag förstår att skolan inte accepterar att jag bryter mot övriga lagar och
förordningar och förstår att skolan polisanmäler för vidare utredning vid
misstanke om brott.

