Ordningsregler 2018/19 för hela Agneberg
Reglerna gäller på hela skolan d.v.s. i klassrum, korridorer, skolgård, café, Agnebergshallen etc.

1.
-

2.
-

Bemötande
Vi behandlar varandra som vi själva vill bli behandlade genom att t.ex. hälsa på
varandra och inte vara högljudda.
Vi respekterar varandras rätt att vara som vi är med våra olika åsikter,
värderingar och egenskaper.
Vi diskriminerar, trakasserar eller kränker inte varandra, till exempel använder
vi inte kränkande språk eller tafsar på andra.
Vi tar hand om varandra och lämnar ingen utanför.
Vi tar inte kort eller filmar varandra i skolan om vi inte kommit överens om det.
Vi skiljer på sak och person vid t. ex diskussion.
Vi väntar på vår tur i kön till matsalen.

Arbetsro
Vi kommer i tid till lektioner.
Vi har med oss det vi behöver till lektioner.
Vi lyssnar när andra har ordet.
Vi engagerar oss i våra studier.
Vi låter våra mobiler vara avslagna, eller på ”tyst” och de används inte på
lektionstid.
Vi använder dator enligt lärarens anvisning.
Vi ser till att biblioteket är en plats där vi får studiero.
Vi fuskar inte vid prov, inlämningsuppgifter eller vid andra skoluppgifter.
Vi stör inte när vi är i korridorerna och går inte in på andra elevers lektioner.
Vi äter och dricker inte i klassrummen. Undantag vatten i flaska med skruvkork.

3. Aktsamhet
-

Vi är måna om skolans miljö och förstör inte genom att t.ex. klottra.
Vi rör eller tar inte varandras saker utan att fråga om lov.
Vi skräpar inte ner i skolan eller på skolgården.
Vi tar ansvar för skolans material, såsom datorer och böcker.
Vi lämnar klassrummet med stolar och bänkar i ordning.

Tillägg och förtydliganden till ovanstående regler
FUSK av alla slag (t.ex. kopiering från nätet, lån av kamrats arbete eller fusk vid prov) får
inte förekomma. All användning av mobiltelefoner under prov betraktas som fusk.
Vid provtillfällen gäller:
Elev, du ska vid provet bete dig så att fusk inte kan misstänkas.
Lärare, du ska bete dig så att fusk inte kan ske.

