Ordningsregler vid Sunne Gymnasieskola Broby
Beslut om gällande ordningsregler har fattats efter dialog med skolans elevråd.
Ordningsreglerna och Planen mot diskriminering och kränkande behandling
kompletterar varandra och verkar i samma syfte - att skapa en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljölagen gäller för alla elever och all personal på skolan. Skolan är en
arbetsplats där alla ska trivas. Alla har ansvar för att skolan och dess område hålls
rent och snyggt. Uppträd mot andra som du själv vill bli bemött. En god arbetsmiljö
vilar ytterst på att lugn, ordning och trygghet råder.

Allergier
Såväl elever som personal kan ha besvär av allergier av olika slag. Alla som har
SG/Broby som sin arbetsplats ska visa hänsyn när det gäller den som har besvär
med allergier. Skolan ska vara parfymfri.

Datorer och mobiltelefoner
Under lektionstid ska datorer och mobiltelefoner användas för skolarbete. Ytterst är
det läraren som, i dialog med eleverna, bestämmer hur datorer och mobiltelefoner
används under lektionstid.
Mobiltelefoner ska vara ljudlösa under lektion. Lärare har rätt att beslagta
mobiltelefon om den stör undervisningen. Vid prov ska mobiltelefonen vara avslagen
och ligga synlig alternativt inte tas med till provtillfället.

Elevskåp
Skåpen i skolan disponeras av eleverna under studietiden. Efter särskilt beslut har
skolan rätt att öppna skåp.

Frånvaro – sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras via talsvar på tel: 0565-162 50 eller
web: https://sunne.dexter-ist.com
Asylsökande elever gör sjukanmälan till 070-214 07 52.
Alla elever (omyndiga såväl som myndiga elever) ska anmäla frånvaro – mellan
07.30-08.30. Vid frånvaro får vårdnadshavare till omyndig elev och myndig elev
besked via SMS och/eller mejl. Möjlighet till att tacka nej till denna tjänst finns. Vid
hög och/eller upprepad korttidsfrånvaro kan CSN dra in studiebidraget om sjukintyg
saknas för den berörda eleven.
Blir du sjuk och behöver gå hem under dagen ska du meddela den du har samt gå till
receptionen/expeditionen och sjukanmäla dig.
Är du på APL så sjukanmäler du dig både till arbetsplatsen och till skolan.

Fusk
Att fuska strider mot grundläggande etiska värderingar. Fusk kan leda till att man blir
helt eller delvis avstängd från undervisningen. Skolan har en policy kring fusk som
ska följas.

Ledighet
Eleven ansvarar för att kontakta undervisande lärare som yttrar sig över
ledighetsansökan. Eleven söker ledighet hos mentor på avsedd blankett. Ledighet
eller lov beviljas efter särskilda skäl eller skäl som kan relateras till skolverksamhet.

Rökning, alkohol och droger
SG/Broby värnar om en drogfri miljö. Den som är påverkad av alkohol eller droger får
inte vistas på skolans område. Se vidare skolans drogpolicy. Rökning är enligt lag
förbjuden på skolans område. Snusförbud gäller inom skolans område.

Skada
En skada som skett genom någons vårdslöshet på skolbyggnader eller skolans
utrustning, ska anmälas till skolans expedition. Den som vandaliserar blir
ersättningsskyldig och eventuellt polisanmäld i grövre fall av skadegörelse.

Språkets betydelse
I skolan använder vi ett vårdat språk för att skapa en god gemenskap.

Stöld
All stöld ska omedelbart polisanmälas. Skolan kan bistå vid anmälan men har inget
ersättningsansvar gentemot sakägaren.

Undervisning
Att bedriva en god undervisning och markera vikten av kunskap är skolans viktigaste
uppgift. Eleverna ska ha inflytande över sin undervisning via utvärderingar,
individuella studieomdömen och genomgångar av kursplaneringar. Varje elev har
ansvar för att ta med nödvändigt materiel till varje lektion. Läraren avgör i samråd
med eleverna tidpunkter för prov och omprov.

