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Beslut om ordningsregler för Sundlergymnasiet läsåret 
21/22 

Efter samverkan med elever vid Sundlergymnasiet genom handledare 

beslutar rektor följande ordningsregler för skolan under läsåret 21/22 

Sundlergymnasiets ordningsregler 

 

1. På Sundlergymnasiet uppträder vi vänligt och respekterar varandra. 

2. Vi är rädda om skolmiljön och skolans utrustning. 

3. Vi deltar aktivt på lektionerna utifrån lärarens instruktioner. 

4. Vi kommer i tid till undervisning och övriga aktiviteter. 

5. Vi röker inte inom skolans område. 

6. Innehav eller bruk av droger är förbjudet. 

7. Mobiltelefoner får endast användas med lärarens tillåtelse i 

undervisningen.  

8. Fotografering och filmning av elever och personal får inte ske utan 

tillåtelse av vederbörande. 

9. Sjukanmälan ska göras innan 08.00 varje dag du är sjuk via 

Schoolsoft eller telefonsvarare 0322-600898. 

10. Fusk, plagiat/kopiering av arbeten är förbjudet. 

11. Elevskåp lånas ut till eleven under studietiden på Sundlergymnasiet. 

I skåpen får det inte förvaras alkohol, droger eller vapen. 

 

Konsekvenser för elev som bryter mot reglerna 

• All kränkande behandling utreds enligt vår likabehandlingsplan. 

• Den som har sönder skolans material får betala det. 

• Upprepad frånvaro eller sen ankomst leder till samtal med mentor 

och vårdnadshavare. 

• Vid misstanke om innehav, bruk eller påverkan av droger kontaktas 

vårdnadshavare och socialtjänst. 

• Lagbrott inom skolans område polisanmäls. 

• Läraren har rätt att beslagta störande föremål från elever 

och avvisa elever som stör undervisningen. 

• Om frånvaro inte anmäls varje dag räknas det som ogiltig frånvaro. 

• Om fusk eller plagiering av arbete upptäcks så blir arbetet icke 

godkänt. Första gången sker en varning och andra gången 

bestämmer rektor tid för möte och konsekvens. 
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• Vid misstanke om förvaring av olämpliga föremål t.ex. alkohol, 

droger eller vapen kan elevskåpen öppnas och kontrolleras. 

 
 

Juridisk hänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av skollagen (2010:800) kap.5 §5 

 

 

Maria Eriksson Svanberg 

Rektor  

 

 


