Att skapa en bra skola för alla
Ordningsregler för Göingeskolan
All verksamhet på Göingeskolan vilar på den värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan, det vill
säga att den ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar.
Ordningsreglerna syftar till att såväl elever som personal ska kunna känna sig trygga, ha ett trivsamt
arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

Utfärdade 2018-08-23 av rektor i samråd med elevrådet

Mitt ansvar som elev är:



Jag är rädd om skolans lokaler och inventarier, skräpar inte ned samt uppträder vänligt och
respektfullt mot personal och andra elever.



Jag röker inte eller använder alkohol, narkotika eller andra droger på skolans område
eftersom det enligt lag är förbjudet.



Jag skolkar inte, stör inte arbetsron, kommer i tid och har med all nödvändig materiel till alla
lektioner.



Jag lämnar mobilen avstängd till undervisande lärare innan lektionen börjar eftersom den
stör koncentrationen, om inte läraren ger andra direktiv.



Jag fuskar inte på prov eller andra redovisningar.



Jag använder min dator på lektionstid enbart till skolarbete och på ett sätt som inte stör
andra.



Jag har inga ytterkläder på mig i matsalen och äter på den tid som är angivet i schemat samt
försöker hålla nere ljudnivån för att skapa ett trevligt klimat. Jag tar så mycket som jag orkar
äta upp och ställer sedan undan disken så som instruktionerna anger.



Jag kastar inte snöboll på skolans område eftersom det kan skada och öka otryggheten för
andra elever.



Jag äter och dricker bara i utrymmet kring cafeterian.



Jag tar inte med något som innehåller nötter till skolan då detta kan framkalla allvarliga
allergiska reaktioner



Jag lämnar värdesaker hemma eftersom skolan inte tar ansvar för dessa.



Jag åker inte moped och cyklar på skolans område och parkerar mopeder och cyklar på
avsedda platser.

Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler eller på annat sätt uppför
mig olämpligt är jag medveten om att en eller flera av följande saker kommer
att hända:
 Du får ha samtal med mentor, kurator eller resursteam.
 Du får samtal hem till din vårdnadshavare.
 Om du utan giltig förklaring kommer för sent upprepade gånger eller uteblir en längre stund
från lektion måste du själv ta igen missad undervisning. Hemfärden ordnar du då själv.
 Föremål som stör tas om hand av undervisande lärare och lämnas ut efter skoldagens slut.
 Förlorade eller förstörda böcker får du ersätta.
 Vid missbruk av skolans datorer får du inte tillgång till dessa under en kortare eller längre tid.
 Om du inte följer reglerna i matsalen får du äta tillsammans med mentor/matvakt under ett
antal dagar, som bestäms i samråd mellan skola och hem.
 Följer du inte reglerna gällande skolskjuts måste resan anordnas på annat sätt i samråd
mellan skola och hem under en längre eller kortare period.

