Rönnowskolan

Ordningsregler
Läsåret 2020/2021
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Skollagen; 1 kap, 5 §
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras
en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skollagen; 5 kap, 3 §
Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar
om ordningsregler. Skollagen; 5 kap, 5 §
Rönnowskolan är en arbetsplats för både elever och personal. Arbetsmiljön i
klassrummet har avgörande betydelse för elevernas möjlighet att ta till sig
undervisningen. Den har lika stor betydelse för läraren för att kunna bedriva
undervisningen så att alla elever har möjlighet att nå målen. Störande beteende
och oro i klassrummet äventyrar elevernas resultat och utgör ett påtagligt hot
mot elevernas psykosociala hälsa. Även skolmiljön utanför klassrummen ska
vara en trygg och trivsam miljö för alla.

I samråd med skolans pedagogiska personal, föräldraråd och elevråd har
skolledningen beslutat om följande regler:
•

•

Skolan är ingen allmän plats där alla har tillträde. Rektor har under
skoltid rätt att besluta vilka som har rätt att vistas på skolan. Obehöriga
personer kan avvisas. Allmänheten har tillträde till skolans lokaler för att
ta del av allmänna handlingar, men detta sker på expedition eller annat
anvisat besöksrum.
Skolan accepterar inte kläder, musik, gester eller symboler som kan
uppfattas som kränkande eller innehåller antidemokratiska värderingar.

•
•

Kränkande språkbruk eller beteende är inte tillåtet.
Enligt svensk lag är all användning av tobak inom skolans område
förbjuden. Det gäller även nyttjande av e-cigaretter.

•

All form av skadegörelse kommer att utredas.
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Som elev ska du:
• vara på din plats när lektionen börjar och du ska ha med dig det material
som behövs.
• följa de regler som gäller för respektive klassrum.
• vara medveten om att fusk är helt oacceptabelt och att det meddelas
hem om du upptäcks med att ha fuskat vid prov, skrivit av från nätet
eller annan form av plagiat.
• inte använda din telefon under skoldagen! Den får inte användas, synas
eller höras. Skolan tar inte ansvar för din mobiltelefon under skoldagen
och ersätter inte heller mobilen om den blir stulen eller skadat. Att ha
med sig sin mobiltelefon till skolan sker på egen risk.

Bryter du mot ordningsreglerna kan det ha följande konsekvenser:
 Utvisning ur klassrummet
 Kvarsittning
 Samtal med mentor/lärare
 Mentor/lärare kontaktar föräldrar
 Mentor/lärare/rektor kallar föräldrar och elev till skolan
samtal/utredning
 Skriftlig varning
 Tillfällig omplacering
 Avstängning

för

Du har din mobiltelefon otillåtet på dig under skoldagen:
 Första gången: Samtal med klassföreståndare
 Andra gången: Föräldrar meddelas
 Tredje gången: Samtal med föräldrar och elev där rektorn informerar
om att det öppnas en utredning enlig skollagens disciplinära åtgärder
(skriftlig varning, omplacering, avstängning).

OBS: Skolan har skyldighet att efter samråd med polisen anmäla lagbrott.
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Ledighet
Enligt Skollagen 7 kap. 18 § får kortare ledighet beviljas för enskilda
angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får ledighet längre än tio dagar
beviljas.
Mentor har delegation att besluta om ledighet upp till 10 dagar per termin.
Rektor beslutar om ledighet utöver 10 dagar.

Det är vårt mål att alla elever får en trygg, inspirerande och
lärorik tid på Rönnowskolan.

Åhus, 2019-08-31
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Mathias Dettmann
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