ORDNINGSREGLER 2016/2017
Som elev på Adolf Fredriks musikklasser förväntar vi oss att du alltid
respekterar alla människors lika värde samt allas rätt till trygghet och studiero.
För att skapa en god, gemensam arbetsmiljö ska du:








komma i tid och ha med dig nödvändigt materiel.
ta ansvar för vår arbetsmiljö - inte klottra eller skräpa ner.
inte använda mobilen på lektioner (om inte läraren beslutar annat).
inte använda åkdon/fordon inom skolans område.
inte äta godis på lektionstid eller i matsalen.
inte använda bollar inomhus - bollspel på gården innebär att vi tar hänsyn och inte
skjuter hårda bollar. Snöbollskastning är inte tillåten.
inte ha ytterkläder på dig i lektionssal eller matsal.

Konsekvenser om ordningsregler inte respekteras:
1. Samtal med mentor.
2. Om regeln efter tillsägelse fortfarande inte respekteras kontaktas vårdnadshavare.
3. Vid behov kallas elev samt vårdnadshavare till samverkansmöte med
skolledning/elevhälsoteam.
4. Vid skadegörelse återställer/reparerar eleven själv eller ersätter med skäligt belopp.
5. Vid allvarlig skadegörelse eller sabotage görs även en polisanmälan.
Skollagen kap. 5 - omhändertagande av föremål
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för
utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt
skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller
om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock
inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett
omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.
Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 §
narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla
omhändertagandet till polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska
tas i beslag har prövats.
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