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Allmänna ordningsregler på VTG
På Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) har vi följande ordningsregler som alla
elever måste acceptera och följa:
•

I klassrummet bestämmer undervisande lärare vilka regler som gäller

•

Alla former av kränkningar är förbjudna enligt likabehandlingsplanen

•

Det är allas ansvar att verka för en trygg, hänsynstagande och trevlig miljö

•

Alla former av droger är förbjudna enligt skolans drogpolicy.

•

All form av rökning, inklusive e-cigarett är förbjudna i skolan och utanför
skolans entréer, samt på skolans område. Du måste gå minst 25 meter
utanför skolans område för att röka.

Den som bryter mot reglerna ovan riskerar att bli avstängd på kortare eller längre
tid. Vårdnadshavare kommer att kontaktas om reglerna inte följs. Rektor fattar
beslut vid eventuell avstängning.
Tack för att du accepterar och följer dessa regler!

Elevens namn/signatur

Klass
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Övriga ordningsregler på VTG
Besökare
Skolan är inte allmän plats därför måste alla besökare anmälas till
expeditionen/skolledningen som beviljar/avvisar besökare utifrån syfte/mål och
situationsbedömning.
Mobiler
Varje enskild lärare bestämmer vad som gäller för mobilanvändandet under sina
lektioner.
Dator
Din dator ska vara med till skolan och vara laddad. Du tar själv ansvar för din
dator. Under dagen får du ha den inlåst i ditt skåp när den inte används.
Närvaro samt sen ankomst
Det är obligatorisk närvaro på lektionerna, vid frånvaro ska du anmäla detta enligt
skolans rutiner. Vid sen ankomst: Vänta utanför salen till läraren öppnar dörren
efter dagens genomgång.
Matsal
Du får äta 1 gång per dag och skollunchen ska bara ätas i matsalen.
Godis,snacks & dryck
Intas bara under raster utanför klassrummet och skräp slängs i papperskorgarna.
Dryck på burk eller utan skruvkork är inte ok i klassrummet.
Vilrummet
Vilrummet är till för elever som behöver vila. Kontakta Skolsköterskan som
bedömer om vilrummet ska användas. De dagar hon inte är här kontaktar du någon
inom Elevhälsovårdsteamet dvs Kurator, Specialpedagog eller SYV.
Biblioteket
Biblioteket är till för utlåning av böcker och för bokad undervisning av mindre
grupper. Biblioteket är öppet när personal finns på plats.
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