Trivsel- &
ordningsregler

SKARA

läsåret 2021/2022

På Olinsgymnasiet ska alla känna sig
säkra och trygga i en god arbetsmiljö
Elin Andersson, rektor

Inledning
Våra trivsel- och ordningsregler är till för att göra vår skola så trivsam som möjligt och
för att skapa en god atmosfär mellan alla som vistas här.
Reglerna har tagits fram tillsammans med elever, lärare och skolledning och ska
diskuteras regelbundet och vara kända av alla.
Trivsel- och ordningsreglerna utvärderas och revideras inför varje nytt läsår.

Bemötande
•
•

Vi visar hänsyn och respekterar varandra på skolan.
Alla på skolan har lika värde (se vår plan mot kränkande behandling).

Skolmiljön
Till skolmiljön räknas bland annat klassrum, korridorer, bibliotek, restaurang, idrottshall och
skolans närområde.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alla ansvarar för att skapa en lugn och trevlig arbetsmiljö i vår skola. Vi använder till
exempel alltid en rimlig ljudnivå och ett vårdat språk.
Vi undviker att använda parfymer och andra starka dofter (rökning) med tanke på
de som är allergiska.
Flygblad och affischer delas ut, eller sätts upp på anslagstavlan, först efter tillåtelse
av rektor.
Ipads och datorer i skolan är avsedda för skolarbete.
Mat och dryck är endast tillåtet i Caféet. GYS får äta i sitt pentry.
Använd gärna köket i cafeterian, men glöm inte att städa/diska efter dig.
Vi är en rökfri skola. Detta gäller även entrén mot Olins gränd. Se skyltar vid utgången.
I ensemblerum, övningsrum och datasalar finns checklistor som alltid måste fyllas i
när man använder dessa salar/rum utöver lektionstid. Fyll i namn, klass och vilken
tid man kom och gick.
Instrument/utrustning får inte flyttas mellan salar/rum utan lärarens tillåtelse.
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•
•
•
•

På skolan tar vi av oss ytterskorna när vi går in. Ytterskor ställs i skohyllorna vid
entrén. Använd gärna inneskor.
Husets lokaler är endast till för dig som är elev eller personal. Ingen får lov att lämna
ut sin portkod eller släppa in obehöriga personer.
Var rädda om våra möbler och inredning. Om du flyttar på något så ställer du tillbaka
det på sin ”rätta” plats efter användandet (väldigt viktigt i ensemble-salarna).
Studiehallen är till för studier. Tillämpa lämplig ljudnivå och håll ordning.

Undervisning
•

•
•

Utbildningen förutsätter en god närvaro. Lärarna antecknar och rapporterar därför
dagligen din närvaro. När du är frånvarande måste målsman meddela skolan. Elev
över 18 år får frånvaroanmäla sig själv. Om du har mycket frånvaro utreds det av
din mentor och skolans elevhälsoteam.
Mentor kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex
dagar av ett läsår. Längre ledighet söks minst 14 dagar i förväg. Ansökan görs digitalt
i School Soft.
Om undervisande lärare inte säger något annat, ska alltid mobiltelefonen samlas in
under lektionstid.

Om reglerna inte följs
Om du bryter mot våra trivsel- och ordningsregler kan läraren visa ut dig från klassrummet eller andra undervisningslokaler. Din mentor kallar dig till samtal och rapporterar till vårdnadshavare och rektor.
Rektor kan varna och i allvarliga fall stänga av dig från skolan för en viss tid. Ibland måste
även andra myndigheter (till exempel polis eller socialtjänst) informeras.

Undantag
Om du behöver ett undantag från reglerna (om du till exempel vill ta med en besökare
eller om du väntar ett mycket viktigt telefonsamtal) talar du med din mentor/lärare eller
rektor.

Lagrum
•
•
•

Skollagen 2010:800
Arbetsmiljölagen 1977:1160
Tobakslagen 1993:581
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