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UNDERVISNING
Vi kommer i tid – Läraren låser dörren när lektionen startar och öppnar för
sena elever vid lämpligt tillfälle. Läraren avrundar din sena ankomst till var 5
minut.

Vi har med oss rätt material - Dator, laddare, block och penna.
Mobiltelefoner samlas in i en mobillåda i början av varje lektion Om mobiltelefon används under lektionstid kommer denna att konfiskeras av
läraren. Omyndiga elevers föräldrar kommer att kontaktas om möte med
rektor.

Läraren bestämmer var du ska sitta i klassrummet - Via
placeringsschema eller genom att peka ut var du ska sitta i början på
undervisningspasset.

Läraren avgör om ni har en bensträckare och när den ska äga rum Detta skriver läraren upp på tavlan.

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.

.

Examinationer
Datum för prov bestäms av undervisande lärare - Omprov sker
endast på planerade omprovsdagar.
Mobiltelefon - Du får aldrig ha mobiltelefon, hörlurar eller smartklocka på dig
under lektion om inte läraren angivit annat. Det räknas som fusk om du har
mobiltelefon på dig under prov.

Material - Bordet ska vara tomt förutom penna och papper eller dator,
beroende på lärarens instruktioner. Jackor och väskor ska lämnas i skåpet
eller läggas på en separat plats bestämd av läraren.

Toabesök - Är förbjudet om provtiden inte överskrider 70 minuter.

Fusk
Fusk är att använda otillåtna hjälpmedel vid prov eller när ett moment ska

prövas på annat sätt. Det kan vara att:
● Använda lappar, mobiltelefoner, anteckningar, annan utrustning än den
som är tillåten vid provtillfället, etc.
● Kommunicera (viska, prata, gestikulera etc.) under provtillfället med
någon annan än examinerande lärare.

Plagiat
Plagiat är att använda andras och egna arbeten utan att tydligt ange källan.
Att utge sig för att vara författare till en text som man inte skrivit själv betraktas
som urkundsförfalskning eller brott mot upphovsrättslagen. Det kan vara att:
● Använda texter i tryckt och digital form, diagram och tabeller utan att
ange källan. När du använder andras arbeten ska du tydligt ange källan.
Detta gäller även översättningar.
● Utge sig för att vara författare till en text som man inte skrivit själv. Detta
betraktas som urkundsförfalskning eller brott mot upphovslagen.

Konsekvenser
Om en lärare uppmärksammar att en elev försökt fuska, är läraren skyldig att
rapportera detta till rektor eller bitr rektor för vidare utredning. Om elev ertappas att

fuska vid prov ska:
● Elevens prov avbrytas och eleven ska lämna salen.
● Provet ogiltigförklaras.
Om elev ertappas att fuska vid inlämningsuppgift ska:
● Uppgiften förklaras ogiltig.

I skolans lokaler
Vi ska ha bra arbetsmiljö – Man får inte röka i närheten av skolans entré
eller i skolans lokaler. Skräp slängs i papperskorg och pant i pantstationer.

Vi ska skapa trygghet och visa respekt – Vi behandlar varandra med
respekt. Alla besök på skolan ska anmälas och godkännas av rektor, senast
tre dagar i förväg.

Skadegörelse - All form av skadegörelse på skolan debiteras de som skadat
skolans egendom.

Skåpen - Alla elever tilldelas ett skåp i terminsstart. Skåpet är skolans
egendom och skolan kan vid misstanke om brott genomsöka skåpet efter
förbjudna föremål.

Vi äter endast mat i matsalen eller i loungen
Man får förtära dryck och frukt i klassrummet.

Inga nötter får förekomma på skolan
Vi är sparsamma med parfym

Konsekvenser
Om du inte följer ordningsreglerna
1. Läraren pratar med elev och meddelar elevens studiecoach
2. Vårdnadshavare kontaktas av studiecoach
3. Rektor utfärdar alltid skriftlig varning vid fusk, rökning inomhus,
skadegörelse och när en kränkning äger rum samt vid upprepade brott
mot ordningsreglerna.
Vid upprepade brott mot ordningsreglerna kan du bli avstängd från skolan.
Skolan anmäler alltid misstanke om brott till polisen.
Vid kränkning har skolan nolltolerans och berörd eller den som
uppmärksammat kränkningen ska snarast meddela rektor. Vid sådana
händelser tar likabehandlingsplanen vid.

