
 Ordningsregler för Gudmundråskolan  20/21 
”ANSVAR, HÄNSYN OCH RESPEKT GER ORDNING OCH ARBETSGLÄDJE”   
Följande regler har utarbetats under medverkan av elever och ska följas upp på varje skolenhet. 
Rektor beslutar om ordningsregler. Skollagen 5 kap. 5§  
  
 På vår skola visar alla respekt för varandra. Det inkluderar alla lokaler där undervisning eller andra besök    
         sker.  

  
 Elev skall infinna sig i tid till lektionerna, försedd med vad som behövs i arbetet. Sena ankomster noteras 
         av undervisande lärare i Dexter. 
  
 Alla elever lägger sin mobiltelefon i lådan när lektionen börjar, på flygplansläge.  
  
 Det är Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling på Gudmundråskolan. Elev som ser eller                                                                                                                    
hör om händelsen ska meddela mentor eller annan vuxen på skolan.  
  
 Ytterkläder hängs av och förvaras i låsta elevskåp under skoldagen.  
  
 Tobaksbruk/e-cigaretter/wape, energidrycker av olika slag och alkohol och droger är förbjudet inom 
skolans område.   
  
 Cyklar parkeras på avsedd plats vid tennisbanorna. Mopeder och andra fordon skall parkeras på parkering 
vid IP under skoldagen. Ej tillåtet att åka/cykla utanför A-B-C-D-ingångarna.   
  
 Om någon av misstag råkat ha sönder något, eller om något är trasigt, skall detta omedelbart meddelas 
mentor eller skolexpeditionen av den som gör, ser eller hör om händelsen.  
  
 Om man måste lämna skolan pga sjukdom eller annan anledning så måste detta meddelas i första hand 
mentor/klassföreståndare eller annan vuxen på skolan. Mentor i första hand eller annan personal kontaktar 
hemmet för samtycke.   
  
 Lektionstiden används till studier och alla bidrar till studiero.  
  
 Böcker och andra tillhörigheter skall förvaras i elevens egna låsta skåp.   
  
 Energiintag av mat och dryck sker vid lunchtid och på raster.  
 
 Vi vill ha rent och snyggt omkring oss. Skräp kastas i papperskorgarna och burkar till insamling. 

 
 Vi visar hänsyn till allergiker genom att undvika starka dofter och lämnar nötter utanför skolan.  
  
 Ipad är ett verktyg för eleven att arbeta med på lektionerna enligt lärarens anvisningar. Ipad ska vara 
laddade och funktionella och hanteras varsamt. 
 


