
Ordningsregler för elever på Teknikum 

Du visar respekt för både elever och personal. 

På Teknikum har vi en nolltolerans när det gäller våld, mobbning, diskriminering och kränkande 
handlingar.  

Du tar ansvar för dina studier. Du kommer i tid, har med dig nödvändigt material till dina lektioner och 
du läser din skolmail dagligen. 

Din mobiltelefon ska vara tyst. Läraren avgör på respektive lektion/mentorstid om mobiltelefonen ska 
samlas in, förvaras i väska eller dylikt. 

Du bidrar till en bra arbetsmiljö genom att inte störa någon annan.  

Det är undervisande personal som ansvarar för att avgöra var respektive elev ska sitta i klassrummet.  

Mat och dryck är inte tillåtet i klassrummen eller i biblioteket. Vatten i flaska med skruvkork är tillåtet. 

Undervisande personal bestämmer vilka hjälpmedel, t.ex. dator, som ska användas under lektionen eller 
vid provtillfälle. Under lektionstid är skolans datorer endast avsedda för skolarbete.  

Fusk och plagiat är inte tillåtet i några sammanhang.  

Du lämnar alla verktyg och allt material för praktiska övningar i de undervisningslokaler du har lektion 
i. Lärarens anvisningar om skyddsutrustning och arbetskläder ska följas. 

Du använder ingen tobak inom skolans område. 

All hantering och konsumtion av alkohol, droger och dopingmedel är förbjuden i skolan eller i 
verksamhet som Teknikum ansvarar för, enligt narkotikalagstiftningen, dopningslagstiftningen samt 
lagen om hälsofarliga varor. 

Personer som inte är personal eller elever på Teknikum får inte uppehålla sig på skolan om de inte är 
speciellt inbjudna av skolans personal. Alla obehöriga personer kommer att avvisas. Du ska kunna 
identifiera dig om du uppmanas till det. 

Du städar upp efter dig i där du suttit, i eller utanför, klassrummet. Du hänger upp stolen efter varje 
lektion.  

Ät lunch i matsalen på schemalagd matrast och inte på annan tid. Du tar med glas, tallrik, bestick och 
annat du använt, och lämnar det i disken. 

 

Brott mot ordningsreglerna kan resultera i muntlig eller skriftlig varning, samt de disciplinära åtgärder 
som anges i Skollagens femte kapitel §5-23. 

Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med 
narkotikahund. 

Konsekvenserna vid fusk och plagiering beskrivs i Teknikums ”Viktigt att veta”.  

Allt våld och andra kriminella handlingar polisanmäls.  

 

 Jag har läst och accepterat skolans ordningsregler och jag är medveten om konsekvenser vid frånvaro.  

Datum……………………… Elev…………………………………………………………………… 


