Ordningsregler för Victum Gymnasium läsåret 2019/2020
●

Alla på Victum Gymnasium, elever såväl 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 lektioner är mobilfria för att lärare och elever kan fokusera på undervisningen.
Undervisande lärare förvarar telefoner i ett “mobilhotell” under lektionen. Eleven kan även låsa
in sin telefon i sitt elevskåp eller lämna mobilen hemma.

●

Under lektionstid (förutom på lektioner i eng. och/eller med handledning på modersmål) ska
alla elever tala svenska.

●

Alla elever tar själva reda på vad de missat av studierna under eventuell frånvaro.

●

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

●

På skolan (trapphuset och skolans lokaler) får endast behöriga personer befinna sig. Behöriga
är Victums personal, Victums elever och personer som har avtalad tid för möte med lärare eller
skolledning.

●

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 09.00 samma dag (telefonnr: 042370704).

●

Inne på skolan och i trapphuset gäller nötförbud. Parfymer, hårsprayer och spraydeodoranter
med starka dofter får inte användas i skolans lokaler eller i trapphuset med hänsyn till elever
med allergi och astma.

●

Inga matförpackningar eller mat från olika restauranger får tas till skolan eller in i trapphuset.
Med fördel kan maten ätas på inköpsstället. 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 liksom alkohol- och drogförbud råder på skolan, i trapphuset och utanför
skolans entré. Detta rökförbud gäller även e-cigaretter. Rökning sker vid askkopparna på
Möllegrändsplatsen.

●

Rök- och snusförbudet gäller också under friluftsdagar och vid liknande aktiviteter som äger
rum utanför skolans område.

●

Victum Gymnasium är en drogfri skola. Se skolans drogpolicy.

Dessa ordningsregler har arbetats fram i samråd med Victums elever och lärare 20192020. Om vi alla följer dessa regler, hjälper detta till att skapa en trivsam arbetsmiljö på
Victum Gymnasium

