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Skolan är vår gemensamma arbetsmiljö vilket ställer krav både på elever och
personal.

För att det ska råda en bra arbetsmiljö på Tegnérskolangäller följande regler:
• Du ska komma i tid och ha med dig det material som behövs till lektionerna.
• Du ska sitta på den plats som undervisande lärare beslutat.
• Skojbråk och skojretningar inte är tillåtet på skolan.
• Du ska utanför lektionstid inte vistas inne i hemvisterna. Du ska inte heller
vistas i skåpsområden tillhörande andra hemvister än din egen.
• Ytterskor ska tas av när du kommer in i skolan och förvaras sedan i ditt skåp.
• Du ska lämna in mobiltelefonen direkt när du kommer in i lektionssalen. Det är
under övrig skoltid inte tillåtet att filma, ta kort eller att göra ljudupptagningar.
• Alkohol, droger, snus och cigaretter får ej förekomma i skolan
• Godis, nötter och läsk få ej förekomma i skolan.
• Parfym och andra starka dofter är ej tillåtet av hänsyn till allergiker.
• Du ska lämna skolan efter sista lektionen (gäller ej elever som är beviljade
skolskjuts)
• Skolan är en drogfri miljö i syfte att förhindra missbruk, förebygga ohälsa,
tillbud och olyckor. Tegnérskolan har ett brottsförebyggande samarbete med
polismyndigheten och genomför regelbundet genomsök i lokalerna med hundar.
Vad händer om reglerna inte följs?
• Incidentrapport skrivs.
• Vid två incidentrapporter ska klassföreståndare kalla vårdnadshavare till möte på skolan
• Om en elev fortsätter bryta mot ordningsregler ska klassföreståndare lämna in anmälan
till rektor.
• Rektor beslutar om åtgärd, se disciplinära åtgärder nedan.
• Vid skadegörelse kommer skolan begära ersättning för skadan.
• Rektor kan fatta beslut om disciplinära åtgärder enligt föreskrifter i skollagen. Det kan
innebära:
- omhändertagande av föremål
- kvarsittning
- skriftlig varning
- omplacering
- avstängning.
Dessa regler gäller under hela skoldagen, även då skolan anordnar verksamhet på
annan plats.

