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Regler för Ungdomscentrum
Ungdomscentrum är en bra möjlighet för dig. På skolan finns många vuxna som
arbetar för att hjälpa dig till en så bra fortsatt framtid som möjligt. Mycket av
skolgången består i att fungera med andra människor. Därför finns det regler
som skall följas:
Passa tider
Det är en förmån att ha arbetsro och slippa bli störd av att någon kommer
försent. Elever och vårdnadshavare kan ta del av närvaro på Schoolsoft.
Aktivt deltagande
Hög närvaro och aktivt deltagande hjälper dig att lättare nå dina mål. Vid
upprepad ogiltig frånvaro riskerar du att förlora ditt studiestöd från CSN och
din studieplan kan ändras. Undervisningen sker i lektionssal.
Tobaksfri skoltid
Tobaksfri skoltid gäller alla elever i Hässleholms kommunala grundskolor och
gymnasier från och med höstterminen 2015. Som tobak räknas cigaretter, snus,
e-cigaretter, piptobak, råtobak och cigariller. Med skoltid avses från starttid för
första lektion till dess sista lektion enligt schema är slut för dagen. Skoltid avser
även raster och gäller såväl vid friluftsdagar, praktik, som vid studiebesök.
Ingen alkohol, droger eller drogsymboler
All skoltid skall vara alkohol och drogfri. Det är en förmån att slippa all form av
reklam för droger på sin arbetsplats och skola.
Inga rasistiska symboler eller uttalanden
Det är en rättighet att alla människor har lika värde.
Ingen mobbing
Det är en rättighet att känna sig trygg på skolan. Våld kan leda till att en
polisanmälan upprättas.
Tilltala och behandla varandra med respekt
Det är en förmån att känna trygghet och trivsel samt att slippa bli utsatt för
kränkande behandling.
Ingen skadegörelse
Det är en rättighet att skolan är hel och ren. Skadegörelse ersätts av elev och
vårdnadshavare.
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Dessa regler innebär att visa respekt för varandra, sin skola och sin
utbildning.
Om regler för Ungdomscentrum inte följs påbörjas åtgärder enligt
Skollagen (2010:800), 5 kap Trygghet och studiero.
Rektor eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma
tillrätta med elevs ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som
följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning ur undervisningslokalen,
kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan
skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.
Skollagen (2010: 800) 5 kap, 6 §
Att skriva under och förstå reglerna innebär också att elev lämnar sitt samtycke
till att vårdnadshavare/förälder kontaktas då skolan så ser det nödvändigt
oavsett elevs ålder.
Sjukanmälan eller annat giltig anledning till frånvaro skall meddelas varje
frånvarodag av vårdnadshavare före 12:00. Frånvaroanmälan görs på Schoolsoft
eller till expeditionen på telefon 0451- 26 86 11. Efter sju frånvarodagar skall
sjukintyg kunna uppvisas på begäran av skolan.
Jag har tagit del av regler för Ungdomscentrum:
Datum:______________________________
Namn:_______________________________
Personnummer:________________________
Underskrivet dokument skickas till vårdnadshavare
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