Regler IM Jacobsskolan

Vi vill att varje elev på IM Jacobsskolan ska ha en positiv kunskapsutveckling, ska känna sig trygga på
skolan och trivas, det är varje elevs rättighet. Utifrån det har alla elever också skyldigheter. Dessa anger vi nedan
i form av regler.

1. Rätt plats, rätt tid

Du ska vara på rätt plats i rätt tid och med rätt material. Privata ärenden såsom mobilsamtal, dricka vatten
m.m. ska skötas på rasten, undantag tas med undervisande lärare. Vid upprepade sena ankomster så leder
det till samtal med mentor och ev. vårdnadshavare/bitr. rektor och i slutänden indraget CSN.

2. Alkohol- och drogfri skolmiljö

Du får inte ha alkohol eller droger i kroppen eller på dig eller i skåpet. Vid misstanke om drogpåverkan
kommer skolan att begära ett urinprov. Är det positivt kommer en anmälan till socialtjänsten göras. Vid
misstanke om innehav kommer skolan att göra en polisanmälan.
Se även Handlingsplanen mot alkohol/droger

3. Att bära symboler och andra kränkningar

Du får inte ha eller bära rasistiska symboler eller symboler med droganknytning. Om du bryter mot regeln
kommer du att ombes att ta bort symbolen. Om det inte efterföljs kommer ärendet att anmälas till
bitr. rektor.

4. Respektfulla möten

Vi bemöter alla på skolan med respekt och alla ska respektera varandra utifrån att alla har ett lika värde.
Vid ett respektlöst bemötande och beteende kallas du till samtal med mentor i första hand. Upprepade
förseelser kan leda till skriftlig varning och samtal med bitr. rektor. Allvarliga incidenter leder till
avstängning. Se även Handlingsplanen mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen

5. Hel och ren skolmiljö

Du tar hand om skolans miljö på bästa sätt genom att plocka undan skräp, ha fötterna på golvet och se till
att du lämnar platsen som du vill finna den och värnar dessutom om möbler och inventarier. Vid
förseelser av grövre karaktär klargör mentor konsekvenser av beteende i ett samtal ev. med
vårdnadshavare. Vid upprepade händelser kan en skriftlig varning ges efter samtal med bitr. rektor.
Polisanmälan görs vid skadegörelse och ansvarig får ersätta skadan.

6. Mobilfria lektioner

Du ska inte använda privata mobiler eller plattor under lektionstid om inte läraren ger tillåtelse till det.
Se även Mobilpolicy

7. Skolan är till för behöriga elever

På skolans område får endast skolans elever, skolans personal och godkända besökare vistas. De som
bryter mot detta kommer att avvisas. Följs inte uppmaningen att lämna skolan så kommer polisen att
kontaktas.

8. Tobaksfri skoltid

All tobaksanvändning är förbjuden i skolans lokaler, på skolans område och under skoltiden från det du
kommer till skolan tills du går hem. Det gäller även utflykter, idrottslektioner och studiebesök.
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