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Dessa regler har framtagits i samråd med skolledning, personal och elever på Refis.
Gemensam värdegrund – VIVA
Alla på skolan ska:








Visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro,
kön, ålder eller sexuell läggning.
Ha förståelse för att vi är olika och har rätt till olika åsikter
Ställa upp för varandra, verka för god sammanhållning och för en skola fri från
rasism, mobbing, trakasserier och diskriminering; den som ser att någon far
illa bör anmäla detta till någon vuxen
Reagera mot alla former av diskriminerande och råa kommentar och tilltal
Inse att överenskomna regler måste följas av alla
Inse att rättigheter förutsätter skyldigheter

Lektioner
Alla har ett ansvar att skapa ett positivt arbetsklimat i undervisningen. Alla kommer i
tid och har med sig nödvändigt material. I verkstaden bär alla arbetsbyxor och
skyddsskor. Varje lektion avslutas med att klassrummet städas och ställs i ordning.
Elevskåp
I åk 1 får varje elev ett elevskåp. Detta skåp har eleven sedan ansvar för under ett
läsår. Vi avråder eleverna från att förvara värdesaker i elevskåpen då skolan inte är
försäkrad mot stöld.
Störande och farliga föremål
Det är skolans personal som avgör vilka föremål som är störande eller farliga och
som inte får förkomma. Mobiltelefonerna samlas in i början av lektionen, såvida
dessa inte används som redskap i undervisningen. Läraren ska i så fall godkänna en
sådan användning. Knivar är ej tillåtna på skolan.
Den gemensamma miljön
Var och en städar efter sig själv. Skräp hamnar i papperskorgar. Stolar och bord
såväl i lektionssalarna som i uppehållsrummet ställs i ordning. Mat och dryck är inte
tillåtna i skolan.
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Fusk och plagiat
Skolan ser mycket allvarligt på fusk och plagiat. Fusk är användning av otillåtna
hjälpmedel, kommunikation med andra än läraren vid prov samt avskrifter, referat
eller plagiat som ej redovisas med källangivelser. Föräldrar och rektor informeras
alltid vid fusk i alla former. Fusk ska anmälas till ansvarig skolledare som utreder
ärendet och beslutar om åtgärder (se Fuskpolicy)
Rökning, alkohol och droger
Skolan är en rök- och drogfri arbetsplats. Rökning utanför skolan är endast tillåten i
rökrummet utanför stora entrén. (se rökförbudet)
Alkohol och droger är inte förenliga med skolans verksamhet i något sammanhang
eller på någon plats. Vid misstanke om droganvändning kommer föräldrar, polisen
och sociala myndigheter att kontaktas.
Obehöriga på skolan
Skolan är ingen allmän plats. Det betyder att endast de som har en legitim anledning
at vistas i skolan får göra det. Obehöriga personer kommer att avvisas.
Konsekvenser vid brott mot ordningsreglerna
Syftet med ordningsregler är att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla på
skolan. Skolans åtgärder vid brott mot reglerna är i första hand samtal på olika nivåer
beroende på hur allvarlig förseelsen är. Samtalen ska leda till aktiva åtgärder för att
lösa problemet.
Elever som stör lektionen ska avvisas för resten av lektionen. Eleven ska ta igen det
hen har missat på stödtid eller uppsamlingsdagen.
Lärare eller rektor får tillfälligt omhänderta föremål som används på ett sätt som är
störande för skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten.
Om en elevs uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller om det
finns andra särskilda skäl kan en elev stängas av från undervisningen.
Polisanmälan vid brott
Vid misstanke om brott gör skolan en utredning av vad som skett. Hur skolan
därefter reagerar avgörs från fall till fall. Vid misstanke om droganvändning görs alltid
en polisanmälan.
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