
  
 
Ordningsregler  
Kunskapsgymnasiet Liljeholmen 
 
 
Vi kommer i tid – Läraren låser dörren när lektionen startar och öppnar för sena 
elever vid lämpligt tillfälle.  
 
Du tar med material till lektionerna 
 
Mobiltelefoner ska lämnas in i mobillådan 
 
Datorskärmar ska vara nedfällda vid start av lektion - Läraren avgör 
sedan hur den vill jobba med digitala verktyg 
 
Vi ska ha arbetsro – Du ska inte störa dina skolkamrater eller dina lärare. 
 
Vi ska skapa trygghet och visa respekt –  Vi behandlar varandra med 
respekt. Alla besök på skolan ska anmälas och godkännas av anställd vid skolan, 
senast tre dagar i förväg.  
 
Vi äter mat endast i matsalen  (eller anvisad plats) 
 
 
 
 
 
Konsekvens- Om någon inte följer ordningsreglerna informerar berörd 
medarbetare eller elev studiecoachen som tar upp det med eleven på SC-samtal. 
Beroende på grad av brott mot ordningsreglerna kontaktar SC vårdnadshavare.  
Om ordningsreglerna fortsatt inte följs kopplas skolledningen in.  
 
Vid kränkning har skolan nolltolerans och berörd eller den som 
uppmärksammat kränkningen ska snarast meddela rektor. Vid sådana 
händelser tar likabehandlingsplanen vid.  
 
Utgångspunkten i våra ordningsregler är att sunt förnuft och grundläggande 
hyfs alltid ska råda. 
 





Ytterligare klargörande av våra ordningsregler:  
 
 
Vi ska ha arbetsro – Du ska inte störa dina skolkamrater eller dina lärare.  
Den som avgör om man blir störd eller utsatt för oacceptabelt beteende är alltid den 
som blir utsatt eller störd 
 
Vi kommer i tid – Läraren låser dörren när lektionen startar och öppnar för sena 
elever vid lämpligt tillfälle. När elever släntrar in i undervisningssituationer störs 
övriga. Lärare bestämmer när sena elever får komma in i klassrummet. All sen 
ankomst registreras och rapporteras till CSN. 
 
Mobiltelefoner ska läggas in i mobillådan. Datorskärmar ska vara nedfällda vid 
start av lektion - Läraren avgör sedan hur den vill jobba med digitala verktyg. 
Lämna din telefon vid start i mobilådan eller låt den stanna i skåpet.. Du får använda 
den på rast men inte under lektion om inte läraren uppmanar dig att ha den med. Vi 
ska använda digitala verktyg i undervisningen, det är läraren som avgör när detta 
ska ske. 
 
Vi ska ha bra arbetsmiljö – Man får inte röka vid entrén. Skräp slängs i 
papperskorg. 
I detta ingår självklart även att vi inte förstör vår skola, möbler eller annat. 

 
Vi ska skapa trygghet och visa respekt –  Vi behandlar varandra med respekt. 
Alla besök på skolan ska anmälas och godkännas av anställd vid skolan minst tre 
dagar i förväg.  
 
Vi ska behandla alla med respekt. Om något sker som strider mot skolans 
värdegrund eller anses vara kränkande ska detta anmälas till bitr rekor. 
 
Vi äter mat endast i matsalen  
Inga nötter får förekomma i skolan 
Med mat menas mat på tallrik, hamburgare i påse, smörgås eller annat som kan 
anses vara mat. Viss förtäring av frukt eller snacks kan i nuläget accepteras så länge 
inga nötter tas in på skolan och att eleverna slänger sitt skräp i papperskorgar. 
Fungerar inte detta kommer allt ätande hänvisas till matsalen. 
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Underskrift elev 
 
____________________________________ 
Vårdnadshavare 
 
 
 
 





 
 
 
 




