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I Österåkers gymnasiums vision ingår att:
vårt arbete ska genomsyras av gemenskap, samarbete, demokratiska värderingar och respekt för
varandra.

Det innebär att:
• Vi ska ha regler som alla är delaktiga i och tar ansvar för.
• Det är allas ansvar att respektera våra ordningsregler för att skapa trivsel.
• Vi ska bemöta varandra med respekt och på ett trevligt sätt. Om du känner dig illa behandlad
eller ser någon annan bli illa bemött så kontaktar du din mentor, biträdande rektor eller annan
personal.
• Vi ska komma i tid till lektioner och möten och vi ska ha med det material och den utrusning
som behövs.
• Vi ska vårda skolans lokaler, material och utrustning. Skräp ska slängas i papperskorgar och
möbler ska återställas till sina platser. Klotter får inte förekomma och ska tas bort omedelbart.
Den som gör sig skyldig till skadegörelse ska återställa eller ersätta det som är förstört.
• Vi ska ha våra mobiltelefoner på ljudlöst under lektioner och liknande möten om inte annan
överenskommelse gjorts. Vid behov kan lärare under lektionstid välja att samla in elev/elevers
mobiltelefoner. Om telefonerna samlas in skall dessa förvaras inlåsta och lämnas tillbaka vid
lektionens slut.
• Vi ska inte fuska i någon form. Om man fuskar så betraktas resultatet som att underlag saknas
från provet/uppgiften. Det kan innebära att man riskerar att inte få betyg på en kurs. Fusk är när
man använder fusklappar, information från andra under provtillfället eller kopierar hela eller delar
av text utan att ange källan.
• Ingen förtäring i salar, grupprum eller andra studieytor. Endast dryck får medtas under
lektionstid under förutsättning att burk/flaska/kopp städas undan av eleven/läraren. Förtäring
sker endast i Glashuset.

Vad skolan har för åtgärder om reglerna inte följs:
1. Tillsägelse
Får du som elev en tillsägelse av personal, ska du respektera det och göra det som du blir ombedd.
Följer du inte tillsägelsen eller om inblandad personal anser att du inte sköter dig så gäller att
2. Mentor informeras och har samtal med eleven.
Är det en allvarlig förseelse eller upprepade förseelser så
3. Kontaktar mentor vårdnadshavare (omyndig elev) för information eller för att kalla till samtal.
Har inte dessa åtgärder någon effekt så
4. Kontaktas elevhälsoteamet som beslutar om fortsatta åtgärder, t ex olika samtal. Du kan också bli
kallad till en elevhälsokonferens. Rektor kan besluta om avstängning under en period. Vid mycket
allvarliga fall kan du riskera att mista din plats på skolan.

Känner du dig orättvist behandlad så tar du kontakt med din mentor eller skolledningen.

Vidare gäller att:
•
•

Besökande till skolan ska anmäla sig på expeditionen. Obehöriga personer som vistas på skolan
ska avvisas.
Affischer och flygblad får inte sättas upp eller distribueras utan godkännande från skolledningen.

Samhällets lagar gäller även i skolan!
•
•
•
•
•
•
•

Enligt lag är det förbjudet att röka i skolor och på skolgårdar. Genom det tar vi hänsyn till
många allergiker som är besvärade av tobaksrök.
Inget våld får förekomma – vare sig fysiskt eller psykiskt! Hit räknas också olika former av
trakasserier som sexuella trakasserier, mobbning och hot. Vid allvarliga händelser görs
polisanmälan.
Droger i alla former är förbjudet. Vid misstanke görs alltid polisanmälan av skolan (Se även
skolans handlingsplan mot droger).
Alkohol får inte förekomma. Alkohol som påträffas hos elever tas i förvar och för omyndig elev
kontaktas vårdnadshavare.
Skadegörelse och stölder är förbjudet. Den som orsakar skadegörelse kan bli ersättningsskyldig.
Tänk på att inte lämna stöldbegärliga föremål utan uppsikt och att inte förvara värdesaker i
skåpen.
Vapen eller vapenliknande föremål, knivar och andra farliga föremål får inte förekomma på
skolan. Polisanmälan görs alltid av skolan.

Polisanmälan vid brott eller misstanke om brott
•

Blir du bestulen eller blir utsatt för skadegörelse, så gör du själv polisanmälan, men meddela
ändå alltid skolans expedition. Vid andra brott så polisanmäler skolan i de flesta fall.

Reglerna omfattar alla på skolan. De gäller på skoltid, på skolans område och de
gäller också under skolaktiviteter på andra områden än skolans egna.

