
 
 
 

ORDNINGSREGLER FÖR CONSENSUM 
Ordningsreglerna är framtagna i samverkan med eleverna på skolan och 
därefter beslutade av rektor.  
 
Sen ankomst 

● Håll tiderna! Ifall du skulle vara sen till skolan på morgonen så ska du meddela lärare 
och gå in tyst i klassrummet.  
 

Telefon 
● Mobiltelefonen ska lämnas med ljudlös på,  i mobillådan vid varje lektionsstart. 

Undantag för diabetiker. 
● Musiklyssnande, under eget arbete, ska ske genom datorn. 

 
Mat och dryck 

● Medhavd mat och köpt fika äts i elevcaféet.  
● Dryck endast i flaska med pip eller lock i klassrummen. 

 
Rökning 

● Enligt skollagen är det inte tillåtet att röka på skolans område. All rökning ska ske 
nere vid ån.  
 

Arbetsmiljö 
● Respektera både lärare, övrig personal och alla elever. Var rädda om skolan och var 

snälla mot varandra.  
● Använd inte parfym, nagellack eller andra starka dofter i klassrummen. 
● Följ vanliga samtalsregler: prata inte när någon annan pratar och håll god ton vid 

samtal och diskussioner. 
● Tänk på att bidra till arbetsro i klassrummet och övriga utrymmen. 
● Viktigt att alla håller mattiderna på lunchrasten.  

 
Respekt 

● På Consensum ska vi respektera varandra. Oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut 
eller vad vi har för åsikter.  

 
Vad händer om någon bryter mot reglerna trots tillsägelse? 

1. Samtal med mentor och ev. rektor 
2. Vårdnadshavare kontaktas 
3. Skriftlig varning 
4. Avstängning i upp till två veckor 

 



 
 
 

 
 
Vårdnadshavare 
 
Du som vårdnadshavare är avgörande för hur det går för ditt barn på gymnasiet. Vi är måna 
om en god samverkan mellan skola och hem. Vi har följande förväntningar på dig som är 
vårdnadshavare till elev på Consensum: 
 

● Du är aktivt delaktig i ditt barns utbildning och lärande i skolan för att ditt barn ska nå 
så långt som möjligt. Du förstår att goda studieresultat kräver ansträngning, 
självdisciplin och uthållighet. 

● Du är ansvarig för att ditt barn har hög närvaro och frånvaroanmäler endast om ditt 
barn är sjukt. 

● Du kommer till alla möten som rör ditt barn. 
● Du tar ansvar för ditt barns beteende och samverkar med skolan om problem 

uppstår. 
● Du använder regelbundet Schoolsoft för att hålla dig uppdaterad om ditt barns 

skolgång 
 
 
Jag har läst och förstått ordningsreglerna och kommer att följa dem: 
 
 
 
Elevens namn __________________________ Ort & datum ________________ 
 
Vårdnadshavarens underskrift _________________________________________________ 


