FREDRIKA BREMERGYMNASIETS ORDNINGSREGLER 2019
Fredrika Bremergymnasiet är en skola där alla ska känna gemenskap, trygghet och ta ansvar. Hos oss får
det inte förekomma någon form av våld, hot om våld, trakasserier eller kränkande behandling. Som elev på
Fredrika Bremergymnasiet bidrar du till en lugn och trivsam studiemiljö. Elever och personal samarbetar
för att alla ska trivas och nå så goda studieresultat som möjligt. Vi har ett gemensamt ansvar för att bidra
till ett positivt och öppet arbetsklimat och en bra arbetsmiljö på vår skola.

Regel

Sanktion

Vi är respektfulla mot varandra.

Kränkningar, hot och liknande accepteras inte och leder till
rektorsvarning eller avstängning. Våld leder alltid till avstängning.

Vi stör inte under lektionstid.

Läraren bestämmer i klassrummet. Läraren kan visa ut den som
återkommande stör arbetsron under pågående lektion. Om beteendet
inte förbättras kan rektorsvarning eller avstängning bli aktuellt.

Mobiltelefoner sätts i ljudlöst läge och
används inte under lektion utan lärares
tillstånd.

En mobiltelefon kan störa arbetsron. Därför gäller samma som ovan.
Läraren har rätt att beslagta störande föremål.

Hela skolan är en lärmiljö som ska präglas
av lugn och låg ljudnivå.

Personal ska reagera på aktiviteter som stör även utanför lektioner.
Elever förväntas respektera tillsägelse från personal. Återkommande
tillsägelser leder till rektorsvarning eller avstängning.

Vi kommer i tid till lektioner och tar med
material och utrustning som behövs.

Sen ankomst registreras och räknas som ogiltig frånvaro. Läraren
avgör när sen elev ska släppas in i undervisningssalen. Läraren avgör
om elev utan rätt utrustning ska släppas in.

Vi håller rent. Efter lunch och fika plockar
vi undan efter oss.

Nedskräpning leder till rektorsvarning. Misskötsel i
skolrestaurangerna leder till rektorsvarning med risk om avstängning
från restaurangerna eller från skolan.

Vi är försiktiga med skolans material,
möbler och utrustning.

Skadegörelse kan leda till ersättningskrav, rektorsvarning och/eller
avstängning. Stölder polisanmäls.

Vi använder arbetskläder och
skyddsutrustning i verkstadslokaler,
laborationssalar etc.

Elever får inte tillträde till lokaler med särskilda arbetsmiljökrav utan
rätt skyddsutrustning.

Vi tar inte med farliga föremål till skolan.

Omedelbar avvisning från skolans område samt polisanmälan.
Avstängning kan bli aktuell. Personal kan beslagta farliga och
störande föremål.

Droger, alkoholhaltiga drycker och andra
olagliga substanser är otillåtna på skolan.

Omedelbar avvisning från skolans område samt polisanmälan. Elev
som misstänks bruka narkotika kan bli partiellt eller helt avstängd.

Fusk är förbjudet.

Fusk eller försök att vilseleda lärares bedömning leder till
rektorsvarning eller avstängning

Rökning är förbjuden på skolans område enl Personal säger till om någon ses röka på skolgård eller vid entréer.
Tobakslagen.
Återkommande tillsägelser leder till rektorsvarning.
Fredrika Bremergymnasiet är en drogfri skola. Som ett led i arbetet mot narkotika, genomsöks skolan
regelbundet av hundar.
Förutom dessa ordningsregler är det tillåtet att i varje arbetslag göra tillägg till reglerna om både elever
och lärare är överens om tilläggen och dessa har dokumenterats.

