Ordningsregler vid Stjerneskolan.
Beslut om gällande ordningsregler har fattats efter dialog med skolans elevskyddsombud.
Ordningsregler och Likabehandlingsplanen kompletterar varandra och verkar i samma syfte
— en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller för alla elever och all personal på skolan. Alla
har rätt till en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö vilar ytterst på att lugn och ordning råder,
därför gäller följande regler på Stjerneskolan:

Elevskåp
Skåpen ägs av skolan och lånas av eleverna under studietiden. Eleven ansvarar för att skåpet är
låst. Efter särskilt beslut har skolan rätt att öppna skåp.
Frykenskolan
Vid vistelse på Frykenskolan gäller Frykenskolans ordningsregler även för Stjerneskolans elever.
Frånvaro
Alla elever (omyndiga såväl som myndiga elever) ska anmäla frånvaro antingen via Dexter eller
via talsvar på telefonnummer 0560-16315.
Vid frånvaro får vårdnadshavare till omyndig elev besked via SMS och/eller mejl. På samma sätt
får myndig elev besked. Möjlighet att tacka nej till denna tjänst finns. Vid hög och/eller upprepad
frånvaro kan CSN dra in studiebidraget om sjukintyg saknas för den berörda eleven.
Fusk
Att fuska strider mot grundläggande etiska värderingar. Fusk kan leda till att man blir helt eller
delvis avstängd från undervisningen. Skolan har en policy kring fusk som ska följas.
Ledighet
Ledighetsansökan lämnas till mentor. För specialidrottselever krävs även underskrift av berörd
specialidrottslärare. Ledighet beviljas vid särskilda skäl eller skäl som kan relateras till
skolverksamhet.
Mobiltelefon
Mobiltelefon ska vara ljudlösa under lektion. Lärare har rätt att beslagta mobiltelefon om den stör
undervisningen. Vid prov ska mobiltelefonen vara avslagen och ligga synlig alternativt inte tas
med till provtillfället..
Nedskräpning
Alla har ansvar för att skolan och dess område hålls rent och snyggt.
Rökning, alkohol och droger
Stjerneskolan värnar om en drogfri miljö. Den som är påverkad av alkohol eller droger får inte
vistas på skolans område. Rökning är enligt lag förbjuden på skolans område.
Skada
Skada som skett genom någons vårdslöshet på skolbyggnader eller skolans utrustning, ska
anmälas till skolans expedition. Den som vandaliserar blir ersättningsskyldig och eventuellt
polisanmäld i grövre fall av skadegörelse.

Skolrestaurangen
Skolrestaurangen ska präglas av en lugn och trevlig miljö, vilket bl a innebär att man plockar bort
efter sig.
Språkets betydelse
I skolan används ett vårdat språk för att skapa en god gemenskap. Man respekterar varandras
etnicitet, dialekt och sociolekt (språkart som är utmärkande för en viss social grupp).
Stöld
All stöld ska omedelbart polisanmälas. Skolan kan bistå vid anmälan men har inget
ersättningsansvar gentemot sakägaren.
Trafik
Elever och personal med fordon ska visa hänsyn till gående och medtrafikanter. Trafikregler
gäller. Parkering är tillåten endast på anvisad plats.
Undervisning
Att bedriva en god undervisning och markera vikten av kunskap är skolans viktigaste uppgift.
Eleverna ska ha inflytande över sin undervisning via utvärderingar, individuella
studieomdömen och genomgångar av kursplaneringar. Varje elev har ansvar för att ta med
nödvändigt materiel till varje lektion. Läraren avgör i samråd med eleverna tidpunkter för prov
och omprov.
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