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Välkommen till Bessemerskolan!
Från och med nu är Du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö.
På Bessemerskolan vill vi att alla ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.
Det innebär att var och en som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar, efter bästa
förmåga till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder.
För att kunna uppnå detta har Bessemerskolan ordningsregler som var och en ska ta
del av och följa.

Passerkort
Alla elever på Bessemerskolan erhåller ett passerkort.
Passerkortet är en identifikation som visar att Du är elev på skolan och har rätt att
vistas på skolan.
Passerkortet ska alltid tas med till skolan och Du förväntas ha det synligt eller
lättillgängligt för att kunna visa vid förfrågan.

Elevens ansvar
Vår läroplan talar om elevens ansvar och inflytande. (SKOLFS 2011:144)
Som elev förväntas Du:
• Vidareutveckla din förmåga att arbeta i demokratiska former.
• Ta ansvar för ditt lärande genom egen ansträngning och delaktighet.
• Komma i tid till lektioner och annan skolverksamhet.
• Vara förberedd och delta aktivt och utifrån bästa förmåga, under
lektionerna.
• Delta aktivt i frågor kring form och innehåll på dina studier.
• Delta i utvecklingssamtal och klassråd.
• Använda ett vårdat språk som inte innehåller kränkande inslag.
• Hålla dig informerad om likabehandlingsplanen och följa den.
• Respektera att alla former av främlingsfientliga och/eller rasistiska uttryck
är förbjudna.
• Hålla schemats mattider för att undvika köer.
• Använda återvinningskärl och i övrigt bidra till en god arbetsmiljö utan
klotter och annan skadegörelse.
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Affischering
All affischering sker efter tillstånd från skolledningen och sätts då upp på befintliga
anslagstavlor. Gå gärna via exp.
Drogpolicy1
Det råder nolltolerans mot droger2 på skolorna i Sandvikens kommun.
Målet är att skolorna i Sandvikens kommun ska vara drogfria.
Tobak
Allt bruk av tobak är förbjudet i våra lokaler och inom skolans område.
Det är alltså INTE tillåtet att röka i anslutning till skolans entréer.
Alkohol
Elever får inte förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda
alkoholpåverkade inom skolans område eller i verksamhet som sker i skolans regi
(t ex studieresor).
Narkotika
All hantering av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopningsmedel och
icke-medicinskt användande av läkemedel är missbruk.
Skolan kan komma att genomsökas av polis med narkotikahund.
Fotnot
1.Skolan har en handlingsplan som träder i kraft vid indikationer om droganvändning
2.Definition:
Med droger avses alkohol, tobak, narkotika, icke-medicinskt användande av läkemedel, medel som används vid
sniffning samt dopningsmedel

Elevskåpen
Det är viktigt att Du som elev är införstådd med följande:
Elevskåpen tillhör skolan och är till för förvaring av det du behöver för att
genomföra din skoldag. Kodlås är inte tillåtna på grund av säkerhetsskäl.
Skulle misstanke uppkomma om att någon förvarar något som strider mot skolans
ordningsregler i skåpet (t ex alkohol, droger, vapen, stöldgods etc) förbehåller
skolan sig rätten att öppna skåpet för att kontrollera saken. Bekräftas misstanken
kommer polisanmälan att göras.

Frånvaro / Närvaro, och kontakt med omyndig elevs föräldrar
All frånvaro ska anmälas till skolan. För omyndig elev ansvarar vårdnadshavare.
Vid första frånvarotillfället utan giltig orsak kontaktas hemmet för omyndig elev.
Mentor är ansvarig för kontakten mellan skolan och hemmet.
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Lärarens roll
Läraren är arbetsledaren i undervisningssituationen och därigenom beslutande i val
av pedagogiska arbetssätt och metoder samt överenskommelser om arbetsklimatet i
klassen. Läraren förutsätts ha en god dialog och diskussion med eleverna i dessa
frågor.

Omhändertagande av föremål
Rektor eller läraren får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt
som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten.
Svarsblankett – Ordningsregler (finns på sista sidan)
Information om skolans ordningsregler lämnas till vårdnadshavare och elev vid
upptakten till studier på Bessemerskolan.
Svarsblanketten fylls i, lämnas sedan omgående åter till mentor på skolan.

Rutiner kring prov och inlämningar
se bilaga 1: Policydokument
finns på www.bessemerskolan.se/forelever/ordningsregler

Vad händer om man bryter mot ordningsreglerna?
se bilaga 2: Policydokument
finns på www.bessemerskolan.se/forelever/ordningsregler

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning
extra bilaga inför läsåret 20/21 angående pågående pandemi - Covid-19

se bilaga 3: Policydokument
finns på www.bessemerskolan.se/forelever/ordningsregler

Utvärdering och revidering av ordningsreglerna.
Rektor ansvarar för att samla in synpunkter kring ordningsreglerna och för att
lämpliga uppdateringar sker. En översyn och utvärdering görs i samband med
vårterminens avslutning.
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”Tillsammans gör vi varandra bättre”
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Svarsblankett - Ordningsregler vid Bessemerskolan
(ta lös blanketten och behåll ordningsreglerna)
Information om skolans ordningsregler skall lämnas till vårdnadshavare och elev
vid upptakten till studier på Bessemerskolan. Svarsblankett lämnas åter till skolan
omgående.

Jag som nu studerar på Bessemerskolan, har tagit del, förstått och
lovar att följa dessa ordningsregler samt bilagor.
…………………………………………………..
Ort och datum
…………………………………………………..
Klassnamn
…………………………………………………..
Personnummer
…………………………………………………..
Underskrift
…………………………………………………..
Namnförtydligande

Som vårdnadshavare till elev på Bessemerskolan,
har jag tagit del av dessa ordningsregler.
……………………………………………………
Ort och datum
……………………………………………………
Underskrift
……………………………………………………
Namnförtydligande
Svarsblanketten lämnas till din mentor på skolan.

GDPR: Personuppgifter behandlas av gymnasieenheten, personuppgiftsansvarig är
Kunskapsnämnden, Sandvikens kommun. För mer information om hur dina personuppgifter
behandlas, se www.sandviken.se/gdpr
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