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Regler 
1. Vid genomgångar – tyst, sitta stilla och inte störa.  
2. Vid genomgångar - Inga mobiler, Chrome Books eller datorer framme. Alla ska ha 

anteckningsmaterial och penna med sig.   
Mobiltelefoner samlas in i början av lektionen och förvaras i den mobillåda som finns 
i varje klassrum. Eleven kan istället lämna telefonen i sitt skåp under lektionstid. – 
Telefonen får endast användas i pedagogiskt syfte och läraren avgör när detta är 
befogat. Detta gäller även under praktiska övningar. 

3. Komma i tid till lektionerna. 
4. Var rädd om skolans egendom. 
5. Räck upp handen för att få ordet. 

Konsekvenser om man bryter mot reglerna 
1. Läraren varnar en gång. Om detta inte hjälper blir man utskickad resten av 

genomgången. (Skollagen 5 kap §7). Vid praktiska övningar i karaktärsämnen blir 
man skickad till skolan istället och får inte komma tillbaka till den lektionen p g a 
säkerhetsskäl. Mentor underrättas om att eleven har blivit utskickad.  
Om eleven blir utskickad vid flera tillfällen ska mentor kontakta vårdnadshavare. 
 

2. Läraren varnar en gång. Om det inte hjälper får läraren beslagta mobilen under resten 
av lektionen (Skollagen 5 kap §22-23). För dator/Chrome Book tillämpas Vreta 
utbildningscentrums befintliga skriftliga rutin för omhändertagande av föremål– d v s 
om datorn/ Chrome Book missbrukas under lektionstid har undervisande lärare rätt 
att utvisa eleven från klassrummet under pågående lektion. Mentor underrättas. 
 

3. Läraren har rätt att låsa dörren när lektionen startar. Kommer man efter det, så får 
man vänta utanför tills genomgången är klar. Det blir sen ankomst i skola 24. 
Utöver detta har läraren rätt att flytta på elever inom klassrummet om de stör där de 
sitter. Alternativt tillämpas fasta platser i alla klassrum. 
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4. Den som beter sig ovarsamt med skolans egendom kan också visas ut från 
klassrummet om man inte rättar sig efter varning. Ovarsamhet kan vara att sitta med 
fötterna på borden, väga på stolarna, rita eller rispa på bänkytorna, skräpa ner. 
 

5. Läraren varnar en gång, i övrigt se punkt 1. 
 

Övriga synpunkter som klassen också vill ska gälla. 
- Inga tomma hot från lärare, konsekvenser måste genomföras.  
- Lärarna ska inte vara arga på dem som sköter sig. 
- Man ska vara schysst – då är andra schyssta tillbaka 
- Ge beröm om något är bra 


