Vasaskolan
________________________________________________________________

- fristående kristen skola i centrala Göteborg
ORDNINGSREGLER för VASASKOLAN
Varför har vi regler?
Skolan är vår arbetsplats där alla ska få socialt utrymme och möjlighet att utvecklas på bästa
sätt. Vi måste därför visa varandra respekt, hänsyn och omtanke och vara rädda om vår
gemensamma miljö, genom uppförande och beteende som kan accepteras både i och utanför
skolan.
Vi har ett fungerande elevhälsoarbete. Som en del i detta viktiga arbete har vi också regler
som alla känner till och som alla kan följa. Alla har ett ansvar för att reglerna följs och alla
elever är skyldiga att upplysa någon vuxen om man ser att någon bryter mot reglerna eller far
illa.
På Vasaskolan gäller samma regler som i samhället i övrigt. I samråd med elevråd, personal
och föräldraföreningens styrelse har dessutom följande regler tagits fram:
Klassrumsregler:
I klassrummet ska det råda arbetsro.
– Ringa och sms:a m.m. på mobiltelefonen under lektionstid är inte tillåtet. Mobilen ska
vara inställd på ljudlöst för att inte störa.
– vi visar respekt inför varandras arbetsuppgifter.
– Vi tar ansvar för våra studier. Fusk eller medhjälp till fusk är förbjudet och innebär att
resultatet vid det aktuella tillfället inte kan bedömas.
Regler för skolans miljö:
– All förstörelse är förbjuden.

– Vi respekterar att kamraternas bänk, skåp och väska är privat.
– Vår miljö är en studiemiljö, prata tyst och gå inomhus. Även om du själv har rast kan
andra ha lektion.
Allmänna regler:
– Det är inte tillåtet att utan tillstånd publicera filmer, fotografera eller göra
ljudinspelningar.
– Du ansvarar själv för dina värdesaker. Tänk på att inte lämna dem obevakade.
– Användning av tobak, alkohol och andra droger är förbjudet.
– Vi använder ett vårdat språk, fritt från svordomar, könsord och kränkningar.
Post- och besöksadress:
Viktor Rydbergsgatan 18
411 32 GÖTEBORG

Telefoner:
031 - 167 157 - Rektor
031 - 20 83 41 (även fax)

E-post:
rektor@vasaskolan.net
exp@vasaskolan.net
Hemsida: www.vasaskolan.net

Stiftelsen för kristna skolor:
Org.nr 857202-7434
Postgiro: 72 39 40-3
Bankgiro: 362-4988

– Vi uppträder alltid så att vi inte stör eller kränker någon annan. Sparkar, slag och
liknande är förbjudet.
– Vi eftersträvar en mjuk och vänlig atmosfär där alla är artiga och hjälpsamma och där
alla känner sig välkomna.
– Vi behandlar andra så som vi vill bli behandlade själva.
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