Hortlax skolas

TRIVSELREGLER
Våld, hot, kränkningar
Vårdat språk
Obehöriga
Skåp och lås

Läromedel & material

Prov

Mobil
Ytterkläder
Mössor, kepsar o.d
Mat, dryck mm
Rökning, snusning, e-cigg
Sen ankomst
Frånvaro
Uppis
Ordning i klassrummet
Olyckshändelse,
skadegörelse

Elevdatorer

Störande av lektion

Våld, hot och kränkningar av olika slag – Nolltolerans!
Vi använder ett vårdat språk när vi talar till varandra, utan svordomar,
kränkande språk eller kroppsspråk.
Skolan är ingen allmän plats och obehöriga får inte vistas i skolans
lokaler utan rektors tillstånd. Obehöriga avvisas.
Obligatoriskt att samtliga elever erbjuds ett skåp.
Eleverna skriver på ”regler för lån av skåp”.
Om skåpet skadas anmäler eleven detta direkt till mentor.
Endast mentor har rätt att knipsa lås.
Läroböcker som elever lånar ska vara numrerade och lånet
bokförs av läraren.
Eleverna ska slå om och märka böckerna och återlämna
dem i gott skick. Borttappad eller förstörd bok ersätts av eleven.
Om en elev inte har med sig rätt material till lektionen innebär detta att
fem minuters sen ankomst som meddelas hemmet.
Max 2 prov/vecka, max 1 prov/dag (gäller ordinarie provtillfälle).
2 veckors notis innan prov.
Gäller inte läxförhör och nationella prov.
Lärare avgör om mobiltelefonen stör undervisningen och har i så fall
rätt att omhänderta dessa. Mobilen får inte användas vid prov.
Ytterkläder är inte tillåtna att ha på i klassrummet eller matsalen.
Mössor och kepsar är inte tillåtna att ha på i HK:n.
Är normalt inte tillåten under lektionerna.
Rökning är inte tillåten på skolans, bibliotekets eller sporthallens
område. Mentor meddelar hemmet om eleven röker eller snusar.
Elev ska komma i tid till lektionerna.
Vårdnadshavare meddelas via mail från Skola 24 samma dag som elev
kommer för sent eller uteblir från lektioner.
Internprao är obligatorisk.
I arbetet ingår också att städa i närmiljön (se schema i Uppis)
Undervisande lärare ansvarar tillsammans med eleverna för att
klassrummet lämnas i gott skick
Vid olyckshändelse tar eleven kontakt med mentor för att i
möjligaste mån åtgärda skadan. Skadegörelse medför skyldighet att
åtgärda eller ekonomiskt ersätta skadan. Anonym skadegörelse
bekostas av elevrådet.
Eleven ansvarar för sin dator och dess tillbehör. Datorn ska hanteras
med normal försiktighet och behandlas som stöldbegärlig egendom.
Den ska därför hanteras varsamt och ska förvaras under uppsikt eller
inlåst.
Lärare har rätt att visa ut elev från lokalen för återstoden av pågående
lektion.

