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Ordningsregler för Victum Gymnasium läsåret 2016/2017 
 
Skollagen 5 kap. 5§: 
”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 
eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsreglerna.” 
 

 Alla på Victum Gymnasium, elever så väl som personal, ska behandla varandra med 
respekt. 
 

 Alla elever ska komma i tid till lektionsstart och vara aktiva, lyssna noga och vara 
uppmärksamma under lektionerna. 
 

 Alla elever ska ha med sig det material som behövs till lektionen. 
 

 Alla elever som har sina mobiler med in på lektionen ska ha ljudet avstängt. Under 
gemensamma genomgångar och redovisningar får eleverna använda mobilerna till att 
fotografera av anteckningar på whiteboard eller presentationer på powerpoint. Annars 
ska mobilerna vid dessa tillfällen vara undanlagda. 

 

 Alla elever tar själva reda på vad de missat av studierna under eventuell frånvaro. 
Kolla med kamrater, studieplattform eller lärare. 

 

 Då du lämnar din arbetsplats i klassrum eller övriga utrymmen se till att städa och 
ställa i ordning efter dig. Lämna arbetsplatsen snygg och ren. 

 

 Elev som är sjuk sjukanmäls av sin vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) eller 
sjukanmäler sig själv (om eleven är över 18 år) före kl 10.00 samma dag (telefonnr: 
042-370704). 
 

 Inga matförpackningar från olika restauranger får tas till skolan eller in i trapphuset, 
vare sig till frukost, lunch eller eftermiddagsfika. Med fördel kan maten ätas på 
inköpsstället. 
Obs! En förutsättning för att ordningen med matkort för eleverna ska fungera är att 
denna regel följs och respekteras. Därför riskerar den elev som bryter mot denna 
regel att få sitt matkort spärrat för viss tid. 
 

 Ingen förtäring, annat än av dryck och frukt, är tillåten i lektionssalar, bibliotek och 
grupprum. 

 

 Alla hjälps åt att få källsorteringen av avfall att fungera. 
 

 Rök- och snusförbud råder på skolan, i trapphuset och utanför skolans entré.  
 

 Rök- och snusförbudet gäller också under friluftsdagar och vid liknande aktiviteter 
som äger rum utanför skolans område. 
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Dessa ordningsregler har arbetats fram i samråd med Victums elevråd och lärarråd. 
Om vi alla följer dessa regler, hjälper detta till att skapa en trivsam arbetsmiljö på 
Victum Gymnasium. 
 


