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Vi är många som har Kunskapsgymnasiet Globen som arbetsplats. För
att alla ska få trygghet och arbetsro krävs att vi tar ett ansvar för att
skapa god stämning och en bra arbetsmiljö. Då måste vi samarbeta kring
nedanstående:
Arbetsro – är viktigt för oss. Tänk på att du bidrar till arbetsro genom att inte störa
de runt omkring dig.
• Vi använder lurar när vi vill lyssna på musik eller andra ljud.
• Vi har telefoner på ljudlöst,nedstoppade i väskan/i skåpen under lektionspass
• Vi tar rast på ett sätt som inte stör dem runt omkring oss.
Mat – är viktigt för att man ska kunna prestera på topp!
•
•
•

Vi äter mat och fikar i restaurangen på plan 5. Vi tar inte med oss jordnötter in
på skolan med hänsyn till allergiker.
Vi lämnar plats för dem som ska äta och mellan 11.00 och 13:00 kan
restaurangen alltså inte användas som arbetsplats.
Vi plockar bort efter oss

Komma i tid – är viktigt för att nå de resultat man vill i skolan.
•
•

Vi kommer i tid till lektionspass, basgruppssamlingar och PH-samtal. Sen
ankomst rapporteras.
Läraren kan, vid behov, låsa dörren och öppna efter genomgång

Datorerna/chromebooks/material – är viktiga för att vi ska kunna utföra vårt
arbete på skolan.
• Vi använder dem till skolarbete och vi tar med oss dem, laddade, till
lektionerna, om inget annat uttalats. Detsamma gäller penna, papper,
miniräknare och annat material.

Arbetsmiljö – är viktigt för att vår arbetsplats ska fungera.
•
•
•

Vi kastar skräp på avsedda ställen.
Vi lämnar vår arbetsplats i det skick vi skulle vilja se den i när vi kommer dit
igen.
Vi tar hand om de möbler och den utrustning som finns på skolan så att de
håller länge.

Trygghet och respekt – är grunden för att alla ska känna sig tillfreds på skolan.

•
•
•

Vi är medvetna om att vi alla är en del av varandras upplevelse av skolan och
tar ett gemensamt ansvar för att skolan är en trygg plats att vistas på.
Vi pratar med PH, koordinator och/eller skolledning innan vi tar in gäster på
skolan. Gästen ska ha ett syfte som ovanstående godkänner.
Vi använder alltid ett vårdat språk

Utanför skolan – Vårt ansvar sträcker sig även utanför skolans dörrar.
•

Vi röker inte närmare än 5 meter från ingången med hänsyn till allergiker.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information- Rektor ansvarar för att nyanställda får information om trivselreglerna,
PH ansvarar för att informera sin BG varje termin. Trivselreglerna finns även
anslagna på skolan och på hemsidan vilket Skolinspektionen kräver.

Konsekvens- Vid upprepat missbruk av detta påtalar berörd lärare PH som tar
upp det med eleven på PH-samtal. Beroende på grad av missbruk kontaktar PH
vårdnadshavare. Om trivselreglerna sedan inte följs kopplas skolledningen in. Vid
kränkning har skolan nolltolerans och berörd ska snarast meddela rektor. Där
tar likabehandlingsplanen vid.

