ORDNINGSREGLER FÖR FURULUNDSSKOLAN
Att vara en ”Furulundare” är:
*att alltid ha ett gott uppträdande i och utanför skolan
*att i alla lägen vara en god kamrat
*att inte kränka någon
*att visa respekt och tolerans för att vi människor är olika
Furulundsskolan är en stor arbetsplats, vilket kräver vissa regler för samvaron och arbetsron.
Reglerna skall bidra till att skolan blir trygg och stimulerande- en plats dit skolans elever och skolans personal
känner lust att gå. Ansvar, hänsyn och omtanke skall prägla samvaron och arbetet i skolan. Alla på
Furulundsskolan skall vara aktiva när det gäller att utveckla vår arbetsmiljö och ett gott öppet
förtroendeskapande samarbetsklimat.
För att göra Furulundsskolan så trivsam som möjligt, är det dessutom nödvändigt att
följande ordningsregler följs:
1.

Undervisningen på skolan är obligatorisk och vi accepterar varken sen ankomst eller ogiltig frånvaro.
Skolk rapporteras regelbundet till målsman för elev under 18 år. (se vidare skrivelse ”Ändrad
skolkrapportering…”.)

2.

Skolan ser allvarligt på alla former av fusk och oärligt beteende under studietiden. (Jfr Policy för prov
och omprov).

3.

Mobiltelefoner eller annan störande teknisk utrustning får inte, utan lärarens tillåtelse, användas
under lektionstid. Störande föremål kan tillfälligt tas i beslag. Mobiltelefoner är inte tillåtna under
prov.

4.

Lärare och elever ansvarar tillsammans för att ordningen och arbetsron i klassrummet upprätthålls.

5.

Skolan ser mycket allvarligt på klotter och skadegörelse och vi arbetar hårt för att förhindra sabotaget.
Skadegörelse leder till polisanmälan och/eller att elev/målsman blir ersättningsskyldig.

6.

För biblioteket, datasalar och IT-användningen finns särskilda ordningsregler (”Rutiner för biblioteket”
och IT-avtal som eleverna skall skriva under).

7.

I matsalen plockar man undan efter sig. Om detta inte följs, kan man tillfälligt avstängas från
skolmåltidsserveringen.

8.

Inom skolans område är det förbjudet att använda tobak, alkohol och andra droger. (Jfr Drogpolicy).

9.

Rektor har en skyldighet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Därav kan skolans lokaler i
förebyggande syfte och med viss regelbundenhet komma att genomsökas i syfte att undersöka om
otillåtna preparat förvaras i lokalerna. Genomsökning kan ske med hjälp av Polis och eventuella
hundar.

10. Alla former av våld, kränkningar och trakasserier är förbjudna och kan leda till polisanmälan.
11. Allt spel om pengar eller pengars värde på skolan är förbjudet.
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