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Ordningsregler
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av studiero och trygghet. Studiero är viktigt
för både trivsel och studieresultat. Lärare och elever ansvarar för att arbeta förebyggande
för att studiemiljön ska vara god. En förutsättning för att kunna uppnå en god studiemiljö
är att eleverna följer ordningsreglerna och att skolpersonalen är konsekvent i
tillämpningen av dessa.

• Vi behandlar varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.
• Vi kommer i tid och har med oss nödvändig utrustning till lektionerna.
Läraren släpper in eleverna i klassrummet.

• Lektionerna är mobilfria. Läraren bestämmer om och när mobiler och
datorer får användas under lektionstid.

• Studierum är prioriterade för studier.
• Vi skapar en trivsam miljö i skolan genom att hålla skolan fri från
nedskräpning och klotter.

• Vi förtär mat och dryck utanför klassrummen. Läraren kan besluta om
undantag.

• Skolan är en rökfri, drogfri och alkoholfri arbetsplats. Rökning är enligt
lag förbjuden på skolans område och detta gäller också e-cigaretter.

• Vi bär passerkorten synligt under hela skoldagen.
• Passerkorten är personliga och får inte lånas ut till någon, vare sig till
andra elever i skolan eller till utomstående.

• Man får låna ett lånekort max tre gånger per termin.
• Nödutgångarna får endast användas vid brand eller andra livshotande
situationer.

• Endast elev och personal på Arlandagymnasiet får vistas i skolans
lokaler. Inbjudna gäster tas emot i receptionen.
Vad händer när man bryter mot ordningsreglerna?
Läraren ska tillrättavisa en elev som bryter mot ordningsreglerna. Om regelbrotten
fortsätter ska eleven utvisas från lektionen och vårdnadshavare samt mentor meddelas.
Om regelbrottet sker utanför klassrummet ska eleven tillrättavisas och om det inte hjälper
ska mentor meddelas och vårdnadshavare informeras.
Vid upprepade regelbrott kallas eleven till rektor för att utreda orsaken till uppträdandet.
Är eleven under 18 år ska vårdnadshavarna delta. I samband med detta kan rektor tilldela
eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.
Brottsliga handlingar som till exempel misshandel och stöld polisanmäls alltid.
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