Antagna av skolkonferensen 2017-09-27

Ordningsregler
Arlandagymnasiet ska vara en skola som utmärker sig för en trygg miljö och en god
stämning mellan elever och personal. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar vi
oss att eleverna tar ansvar och följer ordningsreglerna samt att personalen är
konsekventa och ser till att våra ordningsregler följs.

• Studiero är viktigt för både trivsel och studieresultat.
• Att komma i tid är en av de viktigaste faktorerna för studiero och
ett bra studieresultat.
• Elever skall ha med rätt utrustning till lektion.
• Läraren avgör om och när mobiler och datorer får användas under
lektionstid.
• Studierum är prioriterade för studier.
• Vi skapar en trivsam miljö i skolan och är rädda om miljön. Det är
något som du själv ska bidra till genom att kasta skräp på rätt ställe
och använda lokalerna för avsedd verksamhet.
• Förtäring i klassrummet, lärare och elever beslutar gemensamt om
förtäring i klassrummet. Fungerar det inte så är det läraren som
bestämmer vad som gäller. Vid beslut ska säkerhetsaspekter
beaktas.
• Rökning är enligt lag förbjuden på skolans område. Det gäller
också E-cigaretter.
• Kriminella handlingar t.ex. misshandel, stöld polisanmäls alltid.
• Om du vill ta med någon utomstående till skolan ska du be om lov
hos rektor eller programlagledare.
Konsekvenser vid regelbrott
Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska eleven
utvisas från lektionen och föräldrar meddelas.
Om regelbrottet sker utanför klassrummet ska eleven tillrättavisas och om det inte
hjälper ska mentor meddelas och vårdnadshavare informeras.
Om det upprepas ska eleven träffa rektor för att utreda orsaken till uppträdandet. Om
eleven är under 18 år ska föräldrarna delta. Vid det tillfället kan rektor tilldela eleven en
skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.
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