Ordningsregler
Vi är varandras arbetsmiljö. Med vänlighet, hjälpsamhet och omtanke om varandra blir arbetet
roligare och lättare. Tillsammans skapar vi en trygg skolmiljö.
•

Jag behandlar alla på skolan som jag själv vill bli behandlad.
Om det uppstår problem mellan dig och någon annan, försök först lösa problemet genom
att prata med den det gäller. Behöver du hjälp så kontakta mentor eller lärare.

•

Jag säger till min mentor eller lärare direkt om jag ser att någon blir kränkt eller
illa behandlad.
Ju fortare vi får information desto snabbare kan vi agera och skapa trygghet för alla i
skolan. Vi kommer att behandla informationen varsamt.

•

Jag passar tiderna.
Det är ofta i början av lektionen läraren går igenom den viktigaste informationen. Om du
kommer försent stör du både dina klasskamrater och lärare.

•

Jag ansvarar för mina egna studier.
Därför tar jag kontakt med mina lärare för att ta reda på vad jag missat när jag varit
frånvarande. Jag söker aktivt hjälp om jag har problem som hindrar mina studier.

•

Jag tar med mig laddare/laddad dator och övrigt relevant material till varje lektion
och mentorstid.

•

Jag bidrar till studieron.
Anser läraren att jag stör studieron på lektionen så har läraren rätt att be mig att lämna
klassrummet.

•

Läraren bestämmer om och hur mobiltelefonen får användas under lektionstid.

•

Inga bilder, filmer eller inspelningar får spridas utan att fråga den det berör.

•

Vi äter inte i klassrummen.

•

Tar jag med mig dryck till lektionen så ska det vara i flaska med kork.

•

Jag tar av mig ytterskor när jag går in i skolan.
Vi vill ha en ren och fräsch skola därför tar vi av oss skorna i entrén och förvarar dem i
skåpet. Du kan också ställa skorna i klassrummet på anvisad plats. Ta gärna med dig
tofflor/ tjocka strumpor.

•

Jag plockar undan mitt skräp och lägger det i papperskorgen.
Detta gäller både under lektionstid och på raster i skolans lokaler.

•

Besökare är endast välkomna efter överenskommelse.
Kontakta din mentor i god tid inför eventuella besök.
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