
 

 

 

Ordningsregler för Kunskapsgymnasiet Västerås 2019-2020 

Nedan angivna regler kan aldrig bli så kompletta att de täcker in varje tänkbar situation som kan 
uppstå på skolan. Hänsyn, sunt förnuft och god umgängesetikett ska vara vägledande i det dagliga 
skolarbetet. 

På Kunskapsgymnasiet ska alla elever och all personal känna sig säkra och trygga. Vi ska ha en 
studiemiljö med god arbetsro som gör att du som elev klarar av att nå dina mål. Därför är det viktigt att 
alla följer ordningsreglerna samt respekterar de regler och policys som är satta för vår skola. Följande 
och gällande ordningsregler på Kunskapsgymnasiet är framtagna tillsammans med företrädare för 
personal och elever: 
 

1) På Kunskapsgymnasiet kommer vi förberedda och i tid 
till lektioner och möten och har med det material som 
behövs. 
 

2) På Kunskapsgymnasiet bemöter vi varandra med respekt 
och vänlighet. 
 

3) På Kunskapsgymnasiet hjälps vi åt att hålla rent och 
snyggt på skolan. 

 

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och 
följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (Skollagen 5:5)  
Om en elev stör undervisningen, kränker elev eller personal, fuskar eller uppför sig på så sätt att det 
inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero har skolan rätt att sätta in disciplinära 
åtgärder. Det kan vara utvisning från undervisningen eller kvarsittning. Vid större överträdelser kan 
rektor besluta att eleven omplaceras till en annan undervisningsgrupp eller skolenhet. Vid större 
överträdelser kan rektor besluta om avstängning. Det hela utreds och dokumenteras av rektor. 
(Skollagen 5:18) 

Elev som känner sig kränkt av personal kontaktar rektor. Därefter kallas samtliga inblandade till ett 
möte som rektor leder och protokollför. Elev uppmanas ha med sig någon som stöd till ett sådant möte 
(studiecoach, förälder, vän). Skolpersonal som hör eller bevittnar en kränkning är skyldiga att göra en 
kränkningsanmälan 
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