Trivselregler
Låt oss tillsammans se till att Kunskapsgymnasiet i Norrköping
förblir en trevlig arbetsplats som vi kan vara stolta över.

Vid receptionen:
● Gymnasieelever hänger sina ytterkläder i
garderoben eller förvarar dem i sina skåp.
● Har du ett dyrbart ytterplagg som du inte vill hänga i
garderoben så låser du in det i ditt skåp.
● Vi får inte ta in besökare på skolan utan att det
godkänts av SC och meddelats i receptionen.
Besökare ska bära besöksbricka.

Trivselregler
Låt oss tillsammans se till att Kunskapsgymnasiet i Norrköping
förblir en trevlig arbetsplats som vi kan vara stolta över.

Vid elevskåpen:
● Elevskåpen är skolans egendom och avsedda för
förvaring av böcker och annat som är nödvändigt
för skolarbetet. Skåpen är inte elevens privata
utrymme och kan komma att öppnas vid misstanke
om skadligt eller olagligt innehåll.
● Vid prov gäller: inga väskor, jackor eller mobiler vid
skrivplatserna. Lämna dessa i skåp/garderob eller
vid anvisad plats i salen.
● Förlorar du din nyckel får du själv bekosta en ny. Du
går till administrationen och lånar originalnyckeln för
att göra en ny.
● Saknar du nyckel i slutet av skoltiden betalar du 100
kronor.

Trivselregler
Det är trevligt att prata och umgås, men på
Kunskapsgymnasiet jobbar över 600 personer. Om arbetet ska
fungera måste vi skapa arbetsro för så många som möjligt.

Vår arbetsmiljö:
● Många är allergiska. OBS! Råa äpplen och allt innehållande nötter
är förbjudna på skolan. Visa hänsyn. Undvik även starka dofter,
extra hänsyn i idrottshallens omklädningsrum.
● Vi använder cafeterian till pauser och övriga lokaler till arbete. Håll
samtal på en nivå som inte stör arbetsron och lyssna enbart på
musik eller kolla på klipp om du har hörlurar.
● Musik och telefoner får inte störa någon verksamhet eller
undervisning, utan telefonen ska var nedlagd i väskan/fickan.
● Om du vill fota, filma eller spela in ljud på ett undervisningspass,
så måste du fråga om tillstånd. All inspelning är enbart för eget
bruk.
● Lärarna behöver också arbetsro. Använd i första hand studieforum
till frågor. Behöver du nå en lärare, mejla. Lärarscheman finns i
schemalänken.
● Mat och dryck intas främst i kaféet och matsalen. Det är tillåtet att
ha med sig mellanmål till redaktioner om du städar efter dig. Inget
ätbart i biblioteket, kemisalarna och i rum med heltäckningsmatta.
● Varm mat tillåts endast i matsal och cafeteria.

● Möbler får inte flyttas. Vid tillfällen då något behöver lånas ska
tillstånd ha givits och den lånade möbeln ska direkt efter
användandet åter ställas på sin plats.
● Vi sätter inte upp fötterna (med skor) på några möbler.
● När du lämnar din arbetsplats måste du plocka undan efter dig, ta
med dig alla dina saker, ställa i ordning möbler och kasta papper
eller annat skräp.
● Det är allas ansvar att lokaler, möbler och utrustning fortsätter att
vara i ett bra och trevligt skick.

Rökning enligt lag
förbjuden här!

Hela området framför skolan räknas som skolområde.
Utdrag ur tobakslagens andra paragraf:
2 § Rökning är förbjuden
1) i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet
för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus...
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förblir en trevlig arbetsplats som vi kan vara stolta över.

Stilla havet, Tysta skogen och biblioteket är tysta
arbetsrum:
● De tysta rummen ska vara lugna. De ska användas
till enskilda studier och inget annat.

● När du lämnar din arbetsplats måste du plocka
undan efter dig, ta med dig alla dina saker, ställa i
ordning möbler och kasta papper eller annat skräp i
utställda skräpkorgar.
● Det är allas ansvar att lokaler, möbler och utrustning
fortsätter att vara i ett bra och trevligt skick.

