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ORDNINGSREGLER 
för TRANEMO GYMNASIESKOLA (2020-02-22) 

Alla elever som studerar på Tranemo Gymnasieskola upplever den alltid som trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling. 

Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter. 

(Ur skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling) 

 

I vårt förhållningssätt och relationer ska vi alltid utgå från alla människors lika värde Det innebär även att respektera och vårda vår 

gemensamma miljö i skolan och aktivt medverka till att skador, olycksfall, vandalisering och stöld förhindras. 

 

SYFTET MED SKOLANS ORDNINGSREGLER ÄR ATT SKAPA TRIVSEL, TRYGGHET OCH STUDIERO: 
• Elever på gymnasieskolan har närvaroplikt och dessutom är närvaro en förutsättning för att nå bra 

studieresultat. Ogiltig frånvaro ska noteras på terminsbetyg två gånger per läsår 

• Elever kommer i tid till lektionerna och har rätt material med sig, eftersom det annars stör och tar tid från 

andra 

• I skolans samtliga lokaler och på skolområdet, råder enligt lag totalt förbud mot rökning, alkoholförtäring 

och användning av droger Personal som misstänker droginnehav eller drogpåverkan har rätt att avvisa 

elev från skolan. Åtgärden meddelas snarast till skolledning 

• Mobiltelefoner, datorer, eller liknande utrustning får inte störa lektioner eller de tysta studieplatserna 

(bibliotek och lilla studiehallen samt övre ringen)  

• Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon och/eller smarta klockor (androidklocka eller motsvarande) i 

klassrummet om inte läraren uttryckligen av pedagogiska skäl tillåter det 

• Vid provtillfällen får mobiltelefoner och/eller smarta klockor (androidklocka eller motsvarande) inte tas 

med 

• Att fuska är otillåtet enligt Skollagen och kan leda till avstängning 

• Vi utsätter aldrig någon annan för våld, hot, mobbning eller trakasserier (se även Plan mot diskriminering 

och kränkande behandling) eller kränkande behandling. Kan enligt Skollagen leda till avstängning 

• Den som i övrigt stör eller hindrar att utbildning bedrivs eller inverkar negativt på andra elevers trygghet 

och studiero kan avstängas enligt Skollagen 

• Vi använder ett gott språkbruk mot alla, elever likväl som personal 

• Äter och fikar gör vi i matsalen och Café Stenen 

• Skolan stängs kl. 16:25 Elever får inte stanna kvar i skolans lokaler efter normal skoltid 

 

 

OM DU BRYTER MOT SKOLANS ORDNINGSREGLER 
 

Om du missköter dig så att det försämrar dina eller 

andras möjligheter till goda resultat i studierna, 

kommer det att få konsekvenser Beroende på vilka 

ordningsregler eller lagar du bryter mot så vidtar 

skolan åtgärder enligt följande alternativ: 

 

AGERAR ENLIGT SKOLANS HANDLINGSPLANER VID: 

• Misstanke om eller medgivande till 

drogmissbruk (Alkohol- och 

drogpolicy) 

• Mobbing och trakasserier 

(Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling) 

AGERAR ENLIGT SKOLLAGEN 5 KAP 22–23§§ 

Omhändertagande av föremål då: 

• Föremålet stör skolverksamheten 
• Föremålet utgör en fara för säkerheten i 

skolan 

 
 

AGERAR ENLIGT SKOLLAGEN 5 KAP 5–21 §§ 
MED 

• Samtal och information till vårdnadshavare 
• Utvisning ur undervisningslokal 
• Kvarsittning/Försittning 
• Utredning vid upprepning 
• Skriftlig varning 
• Tillfällig omplacering 
• Avstängning från undervisning och praktiska 

inslag 
• Avstängning vid fusk 

 
VID FARA FÖR ANNAN: 

• Interimistisk avstängning 
• Polisanmäler det inträffade då lagbrott 

förekommit

 


