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Trivselregler 18/19

För att vi ska kunna trivas tillsammans är det viktigt att alla som arbetar och studerar på skolan försöker att leva
upp till följande trivselregler.
Kläder
● Ytterkläder hängs i den kameraövervakade delen bakom receptionen.
● Har du ett dyrbart ytterplagg som du inte vill hänga i receptionen så måste du låsa in den i ditt skåp.
Miljö - Arbetsro/Allergi
● Musik och mobiltelefoner får inte störa någon verksamhet eller undervisning. Det är tillåtet att använda
mobiltelefon till att fota tavlan/projektorbild (men alltså inte lärare eller elever) vid undervisningspass. Om du vill
filma eller spela in ljud på ett undervisningspass, så måste du fråga om tillstånd. All inspelning är enbart för eget
bruk.
● Det är trevligt att prata och umgås, men Kunskapsgymnasiet är en arbetsplats för över 400 personer. Om arbetet
ska fungera bra måste vi skapa arbetsro för så många som möjligt. Därför använder vi cafeterian till pauser
medan övriga lokaler används till arbete. Håll samtal och diskussioner på en nivå som inte stör arbetsron och
lyssna enbart på musik eller kolla på klipp om du har hörlurar.
● Om du har några frågor, se till att i första hand använda Workshop. Lärarna behöver liksom eleverna arbetsro.
För att inte behöva leta efter lärare i arbetsrummen, så finns lärarscheman uppsatta på lärarrummens dörrar.
● Det är enligt lag förbjudet att röka på skolområden. Som skolans område räknas hela området framför skolan
fram till Strömmen. Det är alltså inte tillåtet att röka vid träbänkarna.
● Många är allergiska. Tänk på att visa hänsyn och inte ha med dig något som kan leda till allergiska reaktioner.
Undvik även starka dofter som exempelvis parfymer. OBS! Nötter och produkter som innehåller nötter är helt
förbjudet på skolan.
● Vid prov gäller följande: inga väskor, jackor eller mobiltelefoner vid skrivplatserna. Antingen lämnas dessa i
skåp/garderob eller vid anvisad plats i salen.
● Det är förbjudet att lägga väskor framför och på disken i entrén då det finns risk att någon skadar sig och att
viktiga utrymningsvägar blir blockerade vid brand.
● Det är förbjudet att ta in besökare på skolan utan att det först förankrats - i första hand hos personalen i
receptionen eller på bryggan. Besökare ska bära besöksbricka för att alla ska veta att ett besök är godkänt.
Arbetsplatser
● Mat och dryck finns först och främst i cafét och matsalen. Det är tillåtet att på eget ansvar ha med sig mellanmål
till redaktioner om man plockar undan efter sig. Eventuell varm mat äts i matsalen eller cafeterian.
● På undervisningspass är det tillåtet att ha med sig dryck och t.ex. smörgås, frukt eller godis. Det är däremot inte
tillåtet att ha med sig sallader och varma maträtter till undervisningspass. OBS! Ingen mat eller dryck alls tillåtet i
sal 37 (kemilabbet).
● När du lämnar en arbetsplats (dator, bord, litet rum mm) måste du plocka undan efter dig, dvs. ta med dig alla
dina saker, ställ i ordning möbler och kasta papper eller annat skräp.
● Det är allas ansvar att lokalerna fortsätter att vara i ett bra och trevligt skick.
● Det är förbjudet att reservera bås och andra arbetsplatser var det än är i huset.
● Tysta rummet ska vara just ett tyst arbetsrum. Det ska användas till studier och inget annat.
Regler för elevskåp
● Elevskåpen är skolans egendom och är avsedda för förvaring av böcker och annat som är nödvändigt för
skolarbetet. Skåpen är således inte elevens privata utrymme och kan komma att öppnas av skolledningen vid
misstanke om skadligt eller olagligt innehåll.
● Om en elev förlorar sin nyckel kostar en ny 100 kronor. Eleven kommer till administrationen i receptionen och får
en originalnyckel med sig för att gå ner till stan och göra en ny nyckel som eleven själv bekostar. Om eleven
saknar nyckel i slutet av skoltiden erläggs 100 kronor.
Om vi följer dessa regler kommer Kunskapsgymnasiet i Norrköping vara en mycket trevlig och fin arbetsplats
som vi alla kan fortsätta vara stolta över!

