
Ordningsregler för Gudmundråskolan läsåret 20/21

"ANSVAR, HÄNSYN OCH RESPEKT GER TRYGGHET OCH ARBETSGLÄDJE"

Följande regler har utarbetats av skolans elever och personal.

Rektor beslutar om ordningsregler (Skollagen 5 kap. 5§).

På vår skola visar alla respekt för varandra.

Diskriminering och kränkande behandling är förbjudet på vår skola.

Jag kommer i tid till lektionerna.

Jag har med mig det material som behövs

under lektionen.
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Om jag kommer för sent till lektionen skriver läraren upp det.

Mobiltelefonen läggs i lådan när lektionen börjar.

På lektionen studerar jag och gör mitt bästa.

Böcker och andra tillhörigheter förvarar jag i mitt eget låsta skåp.

iPaden får jag låna av skolan.

iPaden används till skolarbete på lektionerna enligt lärarens instruktioner.

Jag tar ansvar för Ipaden och ser till att den är laddad till varje

lektion.

Tobak/snus/cigaretter/E-cigaretter/vape, alkohol, droger och energidrycker
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är förbjudna på skolans område.

Cyklar parkeras på avsedd plats vid tennisbanorna. Mopeder och

andra fordon skall parkeras på parkering vid IP under skoldagen.

Det är förbjudet att köra och cykla utanför A-B-C-D-ingångarna.

Om något går sönder eller är trasigt, berätta det på en gång för

mentor eller skolexpeditionen.

Jag äter och dricker på lunchen och/eller på rasten.

Skräp kastar jag i papperskorgarna och burkar läggs i den

blå insamlingstunnan.
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Jag visar hänsyn till personer som är ellergiska genom att inte

använda starka dofter.

Nötter är förbjudna på skolan.

Om jag blir sjuk eller av annan anledning måste lämna skolan måste

jag meddela mentor/klassföreståndare eller annan vuxen. Mentor eller

annan personal kontaktar hemmet innan jag får gå hem.
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