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Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö 

Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet 

är att skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.  

 

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet - ledning, personal och elever. 

 

För att alla också ska få arbetsro och möjlighet till en lärande skolmiljö har vi här till-

sammans upprättat Ordningsregler som personal och elever följer och respekterar. 

  

Vi visar aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Vi arbetar för jämställdhet mellan könen och vi motverkar aktivt alla former av krän-

kande behandling. 

 

FörstörelseFörstörelseFörstörelseFörstörelse 

En trevlig och fräsch arbetsmiljö har stor betydelse för allas trivsel, därför kan inga for-

mer av skadegörelse och nedskräpning tolereras. 

 
BemötandeBemötandeBemötandeBemötande 

Alla former av kränkande behandling, till exempel mobbning, är ett oacceptabelt bete-

ende. Vi uppträder därför på ett respektfullt och trevligt sätt gentemot varandra. Det 

skapar harmoni och trygghet. 

 

Hot och våldHot och våldHot och våldHot och våld 

Lagar, föreskrifter och ordningsregler som gäller i samhället gäller också i gymnasiet 

och därmed också påföljder enligt gällande lagar och förordningar. 

 

Respektera tiderRespektera tiderRespektera tiderRespektera tider 

Att komma i tid till lekomma i tid till lekomma i tid till lekomma i tid till lektioner och avtalade mötenktioner och avtalade mötenktioner och avtalade mötenktioner och avtalade möten är att visa hänsyn och respekt 

gentemot varandra. 

 

Närvaro, Sen ankomst och skolk, Frånvaro, StudiestödNärvaro, Sen ankomst och skolk, Frånvaro, StudiestödNärvaro, Sen ankomst och skolk, Frånvaro, StudiestödNärvaro, Sen ankomst och skolk, Frånvaro, Studiestöd    

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men om du har börjat studera på gymnasiet 

måste du vara närvarande på lektionerna. Om du inte är närvarande har inte dina lära-

re möjlighet att rättvist och rättssäkert bedöma dina studier och dina kunskaper. 

 

Ditt studiestöd är beräknat utifrån heltidsstudier om inte annat är beslutat. Om din 

frånvaro, utan giltig anledning, är mer än några enstaka timmar under en månad och 
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om det sker vid upprepade tillfällen, är gymnasiet skyldig att anmäla den till Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). Det är CSN som då avgör om ditt studiestöd ska dras in. 

Ett indraget studiestöd kan också innebära att familjen mister andra bidrag och du kan 

också bli återbetalningsskyldig för redan utbetalt studiestöd. 

 

Sen ankomst till en lektion betraktas också som frånvaro. Det räcker inte med att vis-

tas i gymnasiet för att betraktas som närvarande utan du måste vara där din lärare har 

lektion alternativt annan plats som läraren har bestämt och aktivt följa undervisning-

en. 

 

Rökning, DrogerRökning, DrogerRökning, DrogerRökning, Droger    

Gymnasiet skall vara helt drogfritt. All användning av alkoholhaltiga drycker, narkoti-

kaklassade droger och dopningspreparat är förbjudet inom gymnasiets område. Rök-

ning är inte heller tillåtet.  

 

Att använda, eller inneha, doping- och narkotikaklassade preparat är olagligt och 

straffbart. Vid minsta misstanke om brott mot den lagen vidtas omedelbara åtgärder. 

 

Rökning är enligt lag förbjuden i offentliga lokaler. Även skolgården innefattas av för-

budet.  

 

FuskFuskFuskFusk 

Att studera och lära sig saker är att göra en investering för livet. Att fuska är däremot 

att skaffa sig kortsiktiga och oförtjänta fördelar. Fusk accepteras inte och vid upptäckt 

leder det till påföljder. 

 

Externa besök, AffischeringExterna besök, AffischeringExterna besök, AffischeringExterna besök, Affischering    

Demokratifrågorna har hög prioritet hos oss och externa besök välkomnas. Partier och 

deras ungdomsförbund är välkomna liksom andra opinionsbildande grupper. Riktlin-

jer för deras medverkan och verkan i gymnasiets verksamhet finns framtagna i ”Rikt-

linjer för politiska partiers/organisationers besök”.  

 

Gymnasiet är inte en allmän plats och det gör att vi förbehåller oss rätten att bestäm-

ma när besökare är välkomna och under vilka former. 

 

Affischering i korridorer och på gymnasiets anslagstavlor är endast tillåten efter kon-

takt med ansvarig rektor. 
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Symboler, MärkenSymboler, MärkenSymboler, MärkenSymboler, Märken    

Om märken och symboler stör ordningen genom bråk mellan elever eller om diskus-

sioner om märkena tar orimligt mycket lektionstid i anspråk kan rektor förbjuda per-

soner att bära märken eller symboler synliga på gymnasiet. Detsamma gäller om mär-

ken bedöms kränka personal och elever eller för att de uttrycker ett budskap som kan 

innebära hets mot folkgrupp. 

 

Störande och farliga föremålStörande och farliga föremålStörande och farliga föremålStörande och farliga föremål    

Lärare, eller annan personal, får omhänderta störande och farliga föremål och behålla 

dem tills åtgärder vidtagits, till exempel kontakt med polis och/eller vårdnadshavare.  

 

Innehav av föremål, som strider mot annan lagstiftning, till exempel vapen, narkotika, 

skall omhändertas och skyndsamt anmälas till polisen. Polisen prövar frågan om före-

målet ska tas i beslag. 

 

FörvaringsskåpFörvaringsskåpFörvaringsskåpFörvaringsskåp 

Under utbildningstiden har de studerande tillgång till förvaringsskåp. Skåpen är gym-

nasiets egendom och inget privat utrymme. Det som förvaras i skåpen kan däremot 

vara privat. 

  

Vid misstanke att skåpen används i brottslig verksamhet för förvaring av otillåtna saker 

eller droger kan rektor besluta om visitation av skåpen. 

 

Mobiltelefoner och musikspelareMobiltelefoner och musikspelareMobiltelefoner och musikspelareMobiltelefoner och musikspelare    

Undervisande lärare beslutar efter samråd med elev/elever om musikspelare får använ-

das under del av lektionstid. 

 

Lärarpersonal har rätt att tillfälligt omhänderta mobiltelefoner, och annan personlig 

elektronisk utrustning, som störande används i klassrummet.  

  
 

Fler specifika regler ska/kanspecifika regler ska/kanspecifika regler ska/kanspecifika regler ska/kan upprättas i respektive klass upprättas i respektive klass upprättas i respektive klass upprättas i respektive klass utifrån karaktären i de oli-

ka programmen. 
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Konsekvenser 
Gymnasiet agerar och vidtar åtgärder utifrån vilken/vilka ordningsregler du bryter 

mot. 

 

Det kan innebära åtgärder enligt handlingsplaner vid 

•   Misstanke om eller medgivande till drogmissbruk 

• Mobbning och trakasserier 

 

Det kan också innebära  

• Samtal 

• Kontakt med vårdnadshavare för elev under 18 år 

• Avvisande från lektion 

• Muntlig varning 

• Skriftlig varning 

• Vid fara för annan; interimistisk avstängning 

• Ersättningsanspråk 

 

Det kan också innebära polisanmälan 

 
Dessa ordningsregler tillsammans med utarbetade riktlinjer/planer skall ses som en 

helhet som förstärker varandra 

• Likabehandlingsplan  

• Elevhälsoplan  

• Drogpolicy och handlingsplan  

• Handlingsplan då en elev misstänks fara illa  

• Riktlinjer för politiska partiers/organisationers besök 

 
Uppföljning, och eventuell förändring av ordningsregler sker inför nytt läsår. 

 

Dessa ordningsregler är fastställda i respektive skolkonferens.  

 

Vill du läsa mer om Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö finns informa-

tion på Skolverkets hemsida www.skolverket.se



  
  Bilaga till Ordningsregler 
   
 

 j!  Ordningsregler    6 (6) 

 

 

Ansvar för vår gemensamma 
arbetsmiljö 
 

 

.......................................................................................................................................  

Jag har tagit del av Jämtlands Gymnasiums ordningsregler och kommer att informera 

mig om övriga föreskrifter och bestämmelser som gäller för min gymnasieutbildning. 

Om jag inte följer reglerna tar jag de konsekvenser som blir av detta. 

 

 

.............................................................  

 Datum 

 

............................................................. ..........................................................  

 Elevens underskrift och klass   Målsmans underskrift 


