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1. Vi visar hänsyn och respekt för oss själva och vårt skolarbete, andra elever
och skolans personal genom att:

● alltid använda ett vårdat språk i umgänget med varandra
● inte acceptera några former av fusk eller mobbning
● inte använda tobak, alkohol eller droger inom någon del av skolområdet inkl.

skolbyggnaderna och elevboendet eller vid gemensamma skolaktiviteter utanför skolan
● inte förvara alkohol och/eller droger inom någon del av skolområdet
● i alla sammanhang uppträda som goda representanter för Nordiska Musikgymnasiet
● visa respekt för egen och andras egendom

2. Vi håller god ordning i skolan genom att:
● ta väl hand om vår k-märkta skolbyggnad genom att t.ex. inte klottra på den eller på dess

inventarier och inte heller sätta upp någonting på väggarna
● inte tillåta obehöriga att vistas i skolans lokaler utan tillstånd och föranmälan på skolans

expedition
● inte ge ut dörrkoden till någon
● inte ta med någon förtäring in i lektionssalarna (dryck i flaska med skruvkork är dock

tillåtet)
● plocka undan och hålla rent i gemensamma utrymmen som kök, toaletter,

kapprum/skåphall och uppehållsrum
● elever som vistas i kök och gemensamma utrymmen under helger ansvarar för att

lokalerna är välstädade på måndag morgon
● vid varje lektions slut ställa i ordning lektionssalens möbler, slänga skräp och plocka rent

på borden
● använda inneskor vid regn och snö
● lämna ytterkläder i kapprummet
● hantera skolans musikinstrument med varsamhet
● ta väl hand om de läromedel som man lånar av skolan genom att förvara dessa i skåp eller

väska (när de inte används) samt bevara dessa i gott skick
● inte använda levande ljus och eld inom skolans område
● ta hand om sina personliga ägodelar och inte låta dessa ligga framme. Skolan ansvarar

inte för förlust eller förstörelse av personliga ägodelar
● återlämna lånade datorer i gott skick, utloggade, avstängda, och sladdarna ihopvirade
● inte vistas i valvet utan lärares uppsikt

3. Vi skapar god studiemiljö under lektionstid genom att:
● komma i tid till lektionerna för att undvika störande avbrott
● anmäla frånvaro till skolan enligt fastställda regler
● under lektionstid använda mobiltelefoner och datorer enbart som verktyg i undervisningen
● ta med all nödvändig utrustning till lektionerna (böcker, papper, penna, sudd, räknare,

noter mm)
● lyssna och respektera den som talar och aktivt och fokuserat delta i undervisningen, samt

avstå från störande avbrott av privat karaktär



Exempel på konsekvenser vid regelbrott

OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE

● Läraren uppmanar eleven att ändra sitt uppförande.
● Vid fortsatt olämpligt eller störande uppträdande i klassrummet visas eleven ut ur klassrummet

för återstående del av lektionspasset och erhåller därmed frånvaro
För att tillgodogöra sig lektionens innehåll, hänvisas eleven till studieverkstaden

● Vid upprepade förseelser tas ärendet upp vid utvecklingssamtal/mentorssamtal med målsman
● Grövre förseelser som utgör fara för andra, leder till polisanmälan och avstängning

SLAGSMÅL & BRÅK

● Om en sådan situation uppstår måste skolans personal ingripa. Om det inte går att samtala med
eleven/eleverna i den akuta situationen, får läraren, för att stoppa misshandel av en person eller
förstörelse av egendom, handgripligen sära på elever eller hålla fast en elev enligt den så kallade
nödvärnsrätten

● En lärare får aldrig använda mer våld än vad situationen kräver
● Polisanmälan kan bli aktuell

FUSK

● Om läraren upptäcker att en elev/elever fuskar vid provtillfälle eller i andra typer av uppgifter,
avbryter läraren provet eller uppgiften omedelbart för berörd elev. Provet/Uppgiften
ogiltigförklaras och därefter kontaktas rektor och mentor Ärendet tas upp vid mentors- och
utvecklingssamtal. Ett nytt alternativt prov/uppgift får göras endast om läraren har möjlighet att
framställa ett sådant

● Vid upprepade fuskförsök kontaktas målsman och eleven erhåller en skriftlig varning. Därefter
beslutar ansvarig lärare och rektor tillsammans om eleven ska stängas av temporärt från
undervisningen eller ej

SKOLK & SENA ANKOMSTER

● Skolk och sena ankomster rapporteras till CSN i samband med de månatliga frånvarorapporterna.
Vid ogiltig frånvaro skickas dagligen SMS till elevens målsman

● Upprepad frånvaro och skolk rapporteras till mentor och tas upp vid
mentorssamtal/utvecklingssamtal

● Vid upprepad ströfrånvaro äger skolan rätt att begära in ett läkarintyg från första sjukdagen.
● Aktivt deltagande under lektionstid är en förutsättning för att få närvaro

VID OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV MOBILTELEFON I KLASSRUMMET

● Samtal med undervisande lärare, samtal med mentor/målsman, samtal med rektor



SKADEGÖRELSE & KLOTTER

● Om en elev förstör skolans egendom, blir eleven ersättningsskyldig för återställandet av skadan.
Eleven kan bli skadeståndsskyldig gentemot hyresvärden vid förstörelse av de k-märkta
skolbyggnaderna

LÅNADE LÄROMEDEL OCH BIBLIOTEKSBÖCKER

● Läromedel/biblioteksböcker som upphittas av skolans personal inom skolbyggnaderna återlämnas
till den ansvariga läraren som därefter har ett samtal med eleven. Om samma händelse sker igen,
hävs läromedelslånet av skolan och eleven får därefter själv stå för kostnaden av
läromedel/böcker

● Läromedel/biblioteksböcker är skolans egendom och skall återlämnas enligt gällande anvisningar.
Om detta inte sker faktureras eleven/målsman kostnaden för nyinköp av läromedel
/biblioteksböcker. Om fakturan ej betalas under anvisad tid får eleven fortsättningsvis ej låna
läromedel/biblioteksböcker av skolan. Fakturor avseende elever som avslutat sin skolgång
vidarebefordras till Inkasso

STÖRANDE & FARLIGA FÖREMÅL

● Knivar, rakblad, vapen och andra farliga föremål får enligt knivförbudslagen och vapenlagen ej
innehas i skolan. Brott mot denna lag polisanmäls

● Om ovanstående ordningsregler ej respekteras, kommer detta att leda till kontakt med målsman,
skriftlig varning, att ärendet tas upp vid mentorssamtal eller utvecklingssamtal samt eventuellt till
att andra disciplinära åtgärder vidtas

ALKOHOL, TOBAK & DROGER INOM SKOLANS OMRÅDE

● Regelbrott leder till kontakt med målsman och skriftlig varning. Ärendet tas upp vid
mentorssamtal, utvecklingssamtal, och eventuellt vidtas andra disciplinära åtgärder. Vid
misstanke om att alkohol och/eller droger förvaras i skolbyggnaderna kan inspektion av t.ex.
elevskåp/elevboendet genomföras. Mer information om detta finns i skolans handlingsplan mot
droger

Om ovanstående ordningsregler ej respekteras, kontaktas målsman. Skriftlig varning utfärdas och ärendet
tas upp vid mentorssamtal, utvecklingssamtal. Eventuellt kan andra disciplinära åtgärder vidtas. (Se
ovan.)

Jag har läst och godkänt ordningsreglerna:

______________________________ ________________________

Elevens underskrift Datum

Underskrivet original av dessa regler förvaras i elevens pärm i lärarrummet. Ordningsreglerna finns
anslagna på skolans anslagstavla och finns även på skolans hemsida.


