TRIVSELREGLER PÅ EBERSTEINSKA
GYMNASIET
Vår skola är en stor arbetsplats för många människor och det är viktigt att alla känner sig
trygga. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö genom att vi respekterar och
värnar om varandra och genom att tillsammans följa de trivselregler som skolan har. På
så vis skapar vi, tillsammans, en trygg och trivsam arbetsmiljö för alla.

Allmänt
På vår skola…

 behandlar vi varandra respektfullt och ser varandra för dem vi är utan att kränka
någon. (se Likabehandlingsplanen)
 bär vi inte märken eller symboler som kan ses som kränkande.
 klottrar vi inte eller på annat sätt förstör.
 har vi en lugn och behaglig arbetsmiljö omkring oss som ger en trivsam ljudnivå.
 kastar vi allt vårt skräp i papperskorgarna som finns.
 röker vi inte på skolans område då det är förbjudet enligt tobakslagen.
 arbetar vi för att ha en alkohol- och drogfri skola och har därför inte med oss något av
det till skolan. (se Handlingsplan mot alkohol och droger)
 kan elevskåp öppnas av personal om eleven som använder skåpet är misstänkt för
brott.
 ingriper skolans personal vid bråk eller slagsmål.
 får flygblad och affischer delas ut eller sättas upp på anslagstavlan om rektor sagt okej.
 färdas vi inte på fordon, avsedda för utomhusbruk, inomhus.
 kan obehöriga, utan mentors eller rektors godkännande, avvisas då skolan inte är en
allmän plats.
 låter vi verktygen stanna kvar på sina platser i klassrummet och verkstäderna och tar
inte med dem ut i till exempel matsalen.

 Påföljd

 Den som uppträder olämpligt och som inte ändrar sitt beteende efter uppmaning kan
avvisas från skolans lokaler.
 Vid upprepade händelser kan rektor ge elev en skriftlig varning eller besluta om
avstängning för en kortare period, efter utredning.
 Den som gör sig skyldig till brottslig handling, exempelvis våld eller skadegörelse
polisanmäls.
 Personal har rätt att omhänderta föremål som är störande i skolmiljön.
 Ibland måste andra myndigheter underrättas. Vid brott görs polisanmälan. Om det
inträffade har inneburit fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.

Klassrummet
På vår skola…

har vi en lugn och behaglig arbetsmiljö i klassrummet.
äter och dricker vi inte i klassrummet. (Vatten är okej.)
städar vi efter oss när vi lämnar klassrummet och kastar skräpet i papperskorgen.
respekterar vi tider. Vid sen ankomst rapporteras vårdnadshavare via ett SMS.
respekterar vi att datorn ska vara stängd när lektionen börjar och att mobiltelefonen
ska vara satt på ljudlös och undanstoppad, om inte läraren säger annat.
 respekterar vi att det råder särskilda säkerhetsföreskrifter i verkstadslokaler och
laborationssalar vilka ska följas när man vistas i dessa lokaler.







 Påföljd

 Den som uppträder olämpligt och som inte ändrar sitt beteende efter uppmaning kan
avvisas från klassrummet.
 Läraren har rätt att omhänderta föremål som är störande för undervisningen.
 Din mentor kan kalla dig till samtal och ska även rapportera till vårdnadshavare och
rektor som kan kalla dig till en konferens för utredning. En åtgärdsplan kan upprättas.
 Vid upprepade händelser kan rektor ge elev en skriftlig varning eller besluta om
avstängning för en kortare period, under utredning.

Matsalen
På vår skola…





har vi en lugn och behaglig miljö i vår matsal, som ger en trivsam ljudnivå för alla.
tar vi med tallrik, glas och bestick till disken när vi ätit klart så det är rent och snyggt
när nästa person kommer och sätter sig.
passar vi lunchtiderna.

 Påföljd

 Om du bryter mot reglerna kan lärare eller annan skolpersonal visa ut dig matsalen.
 Din mentor kan kalla dig till samtal och ska även rapportera till vårdnadshavare och
rektor.

Fusk
På vår skola…

 finns det särskilda regler kring provsituationer/bedömningstillfällen. Följs inte dessa
regler ses det som fusk.
 tillåter vi inte fusk i någon form. Om du fuskar vid ett prov/bedömningstillfälle bedöms
inte ditt arbete.

 Påföljd

1. Vid fusk samtalar undervisande lärare med eleven. Läraren meddelar mentor
skriftligen.
2. Mentor meddelar vårdnadshavare och ger en samlad bild till rektor som pratar med
elev och vårdnadshavare. Beroende på fuskets karaktär utdelas en muntlig varning
eller en skriftlig varning. Även avstängning kan komma på tal vid förstagångsfusk,
beroende på hur grovt det är.
3. Vid upprepat fusk kopplas elevhälsan in och eleven kan bli avstängd av rektor under
utredningstiden. (skollagen kap.5 §17)

Bakgrund
Enligt Skollagen 5 kap 5-6 § ska det finnas ordningsregler på varje skolenhet och att dessa
ska utarbetas tillsammans med eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor
beslutar om ordningsreglerna. Rektor eller lärare får vidta åtgärder som är befogade för
att se till elevernas trygghet och studiero.
Skolan är även en arbetsplats där alla, elever som personal, omfattas av arbetsmiljölagen.
De regler som finns utanför skolan, i arbetslivet, ska dessutom användas i skolan.
Reglerna gäller även skolaktiviteter utanför skolan t.ex. friluftsdagar, studiebesök och
APL.

