GEMENSAMMA ORDNINGSREGLER FÖR FERLINSKOLAN lå 20/21
Ett av skolans övergripande mål i Lgr 11 är att varje elev ” kan leva sig in i och förstå
andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för
ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv”
1.

Vi behandlar varandra med respekt.

2.

Vi är aktsamma om andras, egna och skolans material/saker. Vi plockar upp efter
oss.Vi är skyldiga att ersätta den skadegörelse som vi orsakar. Anmäl skada till
vaktmästaren, expeditionen eller till mentor.

3.

Vi kommer i tid till lektion och har med nödvändigt materiel och laddad dator.

4.

Vi respekterar egna och andras lektioner. Aktiviteter som gör att andra känner sig
störda får ej förekomma.

5.

Det är okej att medföra vattenflaska och frukt till lektionen, men övrigt drickätbart sker på rasterna. Energidryck är inte tillåten på skolan.

6.

Rökning och snusning är inte tillåtet inom skolområdet. Detta gäller även alla typer
av e-cigaretter.

7.

Ytterjackor har vi normalt inte på oss under lektionstid (om inte temperaturen
understiger 20 grader) . De läggs i skåpet eller hängs upp/av i klassrummet.

8.

Vi parkerar cyklar och mopeder på anvisade uppställningsplatser. Cyklar och åker
moped gör vi utanför skolområdet. Skateboard, hoverboard och liknande åker vi på
utomhus. Fotboll spelar vi på idrottsplanen.

9.

Det är förbjudet att på skolan ha kläder, symboler, ringsignaler, musik mm som
kan uppfattas kränkande av elever och personal.
Detta kan t ex vara nazistiska/rasistiska budskap eller uppmaning till missbruk.
Skolan förbehåller sig rätten att avgöra vad som är kränkande.

10.

När vi spelar musik på t.ex mobiltelefonen använder vi hörlurar om andra upplever
att de blir störda. Mobiltelefonen ska lämnas in varje lektion, om den inte ska
användas till pedagogiska uppgifter.

11.

Snöbollskastning är endast tillåten inom skolans idrottsplan.

Varje lärare kan, tillsammans med sin undervisningsgrupp, sätta upp ytterligare regler för
arbetet och samvaron i den egna gruppen/ämnet under lektionstid. Dock kan aldrig den
möjligheten innebära avsteg från ovanstående regler utan endast tillägg får göras. Såväl
fysiskt som psykiskt våld ska alltid anmälas.Det är en viktig arbetsmiljöfråga för såväl
elever som personal att alla känner sig trygga och får stöd utifrån Arbetsmiljölagen i
sådana ärenden. Samarbete sker med polis och socialtjänst.

RESTAURANG FERLIN
Vi skall fortsätta med att ha en trivsam atmosfär i restaurangen.
Du måste äta på din lunchrast om inte annat meddelas särskilt.
1.

Inga ytterjackor i restaurangen, häng ytterjackorna på hängare utanför
restaurangen eller på din stol.

2.

Behåll din plats i kön.

3.

Självklart dukar du av efter dig när du ätit.

4.

Om du spiller torkar du upp det.

5.

Vi tar inte med oss mat från restaurang Ferlin. I matsalen äter och dricker vi
endast det de erbjuder.

