Ordningsregler för Kronoby gymnasium
Ordningsreglerna gäller för den tid när gymnasiets verksamhet är i gång samt på det område
som utgör skolområdet, dvs gymnasiets och Ådalens skolas byggnader och uteområden.
Ordningsreglerna består av skolans egna trivselregler och av förpliktande regler, vilka har sin
grund i den gällande lagstiftningen.
Gymnasiets studerande informeras om ordningsreglerna vid skolstarten. Vårdnadshavarna
delges reglerna t.ex. i samband med föräldramöten, via skolans hemsida och
Wilmaprogrammet.
Reglerna granskas och uppdateras årligen i samband med skolstarten.

Sammanfattning:
För att alla ska trivas i skolan:
1.
2.
3.
4.

visar vi varandra respekt och hänsyn
har vi en drogfri och trygg skolmiljö
har vi en ärlig och öppen kommunikation
tar vi hand om den egna och skolans egendom

A Trivselreglerna
1. Vi visar varandra respekt genom att inte mobba, att ge varandra arbetsro och lyfta
fram positiva sidor hos varandra.
2. Vi kommer i tid till lektioner och gemensamma samlingar och drar inte ut på
pauserna.
3. Vi talar standardsvenska under lektionerna.
4. Under lektionstid använder vi mobiltelefoner och datorer enbart för skolarbete.
5. Skolan är en arbetsplats och vi klär oss därför anständigt och respektfullt.
6. Vi hjälps åt att hålla klassrummen snygga, skjuter in stolen under pulpeten samt
plockar upp skräp efter varje lektion. Vi håller det trivsamt i de gemensamma
utrymmena genom att diska efter oss, sortera och slänga skräp, hålla skorna på
golvet och återställa flyttade stolar och soffor. Böcker och tidningar återställs.
Skönlitteratur som lånas hem antecknas. Faktaböcker lånas hem endast med lärarens
tillåtelse.

7. Vi är varsamma med skolans tekniska utrustning. Bärbara datorer återställs på rätt
plats och kopplas till laddare, klassrummens tekniska utrustning används enbart
under lärares uppsikt. Nätverket KronBYOD används endast för skolarbete medan
gästnätverket KronobyGuest används för privatsurfning.
8. Vi parkerar bilar och motorcyklar invid idrottshallen, men inte framför uttagen till
motorvärmarna. Vi lämnar räddningsvägarna fria.
9. Vid sjukdom meddelas grupphandledaren via Wilma. Vid ansökan om lov används
skolans blankett för anhållan om ledighet och samtliga ämneslärare kontaktas i god
tid. Grupphandledaren kan bevilja lov för högst 5 skoldagar, för längre tids frånvaro
ansöks om lov av rektor.

B Förpliktande regler
En studerande får inte i gymnasiet eller under evenemang ordnade av skolan ha med eller
använda alkohol, droger, tobak, snus eller andra berusningsmedel. Föremål (t.ex. egg- och
skjutvapen) eller utrustning som kan skada personer eller egendom eller sabotera skolmiljön
får inte tas med till gymnasiet.
En studerande får inte göra sig skyldig till fusk i skolarbetet.
En studerande får inte uppvisa störande, kränkande eller våldsamt beteende i skolan eller
under evenemang ordnade av skolan.
Ovanstående regler är förpliktande. Den som bryter mot reglerna kan tillmätas ett
disciplinärt straff. De disciplinära straffen är
1. Skriftlig varning
2. Avstängning från gymnasiet för en viss tid, högst ett år

