
  

Utdrag ur Skollagen 2010:800

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp
på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap.)

ORDNINGSREGLER
● Alla som ingår i Bladins gemenskap ska visa varandra respekt och hänsyn.
● Vi kommer förberedda till lektionen och har med det material som behövs.
● Vi kommer i tid till lektioner. Om du är sen ombeds du vänta utanför lektionssalen tills

läraren släpper in inom kort. Detta för att minimera att undervisningen och dina
klasskamraters arbetsmiljö störs. Sena ankomster registreras i Schoolsoft och kan
komma att påverka ditt CSN.

● Skolan är en arbetsplats och vi använder ett vårdat språk.
● Mobilen får ej störa lektionerna.
● Skolmateriel du lånar av Bladins återlämnas vid kursens slut. Du blir

ersättningsskyldig om det försvinner eller förstörs.
● Vi tar ansvar för att bevara Bladins unika miljö. Många föremål ägs av Malmö

museum och finns här för att skapa en trevlig atmosfär.
● Biblioteket på Rönneholmsgården är ett studierum där vi arbetar tyst.
● Vi håller en rimlig ljudnivå i elevrummet Narnia på Rönneholmsgården.
● Bladins gymnasium är ett drogfritt område. Det innebär att vi inte får snusa, röka

(gäller även e-cigarett), dricka alkohol eller använda andra droger i skolan under
skoldagen eller i samband med aktiviteter som ordnas av skolan eller i skolans
namn.

● Avslöja inte portkoden för någon utanför skolan. Släpp inte in obehöriga. Vill du ha
med dig en kamrat ska detta anmälas till rektor i förväg. Med rådande
omständigheter gällande Covid 19 i åtanke råder det restriktioner för utomstående
besök på skolan.

● Bladins är inte ansvarig för skada eller förlust av värdesaker som tas med till skolan.
Du ansvarar själv för ditt skåp och bör hålla det låst med hänglås.’

Rutin då elev bryter mot ordningsreglerna
1. Tillsägelse
2. Samtal med mentor
3. Mentor tar kontakt med vårdnadshavare för omyndig elev
4. Rektor har möte med vårdnadshavare och elev eller myndig elev
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