Ordningsregler vid Eksjö Gymnasium lå 2122
Detta säger skollagen
5§ Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § Skollagen 2010:800)
Det är omöjligt för en skola att ha regler som täcker in varje tänkbar situation. Nedanstående regler grundar
sig i en respekt och ett hänsynstagande för varandra – både elever och personal. Sunt förnuft och god
umgängesetikett ska vara vägledande under skoldagen.
I vår gymnasieskola ska alla elever och all personal kunna känna sig säkra och trygga. Vi ska ha en arbets- och
studiemiljö som gör att du som elev trivs och lär dig och så att du når dina mål.
Vi på Eksjö Gymnasium…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet.
använder ett språkbruk (oavsett vilket språk som används) som är vårdat och som inte kränker någon
annan.
respekterar allas rätt till arbetsro både i och utanför lektionssalarna.
kommer i tid till lektioner och avtalade möten.
fuskar inte. Alla försök att vilseleda en lärare vid bedömningen av en elevs måluppfyllelse eller kunskaper
kommer att leda till konsekvenser.
har våra mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning avstängda eller inställda på ljudlös under
lektionstid som regel, men läraren bestämmer om undantag kan göras.
visar hänsyn mot andra genom att inte ha fötter eller skor på bord, stolar och soffor. Vi lämnar också
lektionssalar och andra utrymmen i god ordning.
hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt i och utanför skolans lokaler.
visar hänsyn mot personer med allergiska besvär genom att inte använda starka parfymer eller tar med
oss allergiframkallande livsmedel som t.ex. innehåller jordnötter.
följer Tobakslagen (1993:581). Det betyder att vi inte röker (inkl. E-cigaretter) på skolans område
inklusive området runt Tennishallen och Stadsbiblioteket.
byter om innan lunch om vi har idrottat.
alltid lämnar verktyg, instrument etc. i elevskåp, verkstad eller klassrum vid samtliga raster.
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så länge pandemin råder. Särskilt viktigt är att iaktta
goda hygienrutiner.

Eksjö Gymnasium äger alla elevskåp, vilket ger skolledningen rätten, att vid misstanke om förvaring av
otillåtna substanser eller föremål, öppna elevskåpen. Situationer som bedöms falla under Brottsbalken
polisanmäls alltid.
Om en elev inte följer ordningsreglerna kan rektor eller lärare besluta om åtgärder enligt 5 kap. 6-23 § i
Skollagen (2010:800). Till vissa av ordningsreglerna finns knutna skriftliga rutiner med konsekvenser.

Ordningsreglerna är beslutade av skolledningen vid Eksjö Gymnasium 2021-09-08 efter samråd med skolans
elever och personal. Ordningsreglerna gäller till dess att nytt beslut fattas dock senast till 2022-10-01.

