Trivselregler på Aleholm

Aleholm präglas av ett gott samarbete mellan elever och lärare samt övrig personal.
Vi arbetar för att alla ska trivas och känna sig trygga inom skolan.
Verksamheten i vår skola ska vara respektfull, begriplig, meningsfull och hanterbar för var
och en. På så sått uppnås den trygghet som är en förutsättning för inlärning och tolerans och
att alla behandlas lika.
Vi erbjuder en lugn och fin miljö där vi hoppas att eleverna ska kunna få kunskaper som de
får nytta av hela livet.
Alla på skolan har ett gemensamt ansvar för trivsel och ordning på skolan. Att tillsammans
skapa gemenskap gör att vi respekterar varandra och vår dagliga arbetsmiljö.
Vi elever och personal har kommit överens om att ta ansvar för skolan genom:
• Att alltid verka för ett gott umgängesklimat i skolan
• Att komma i tid till lektionerna
• Att ha material med mig
• Att lyssna på varandra
• Att hålla god ordning och vara rädd om skolans tillhörigheter
• Att följa anvisningar för rökning, snusning och ytterkläder, se nedan
Anvisningar
Jag röker inte på skolan eftersom det är en rökfri zon, utan går till särskilda rökzoner
Jag snusar inte så att det stör omgivningen
Jag publicerar inte foto, filmer och ljudinspelningar på internet utan tillåtelse av de som är
deltar.
Trivselregler i biblioteket
• Alla ska erbjudas en lugn arbetsmiljö
• Prata i dämpad samtalston.
• Spela inte musik.
• Ta inte med dig mat och drycker in i biblioteket, böcker och datorer tar lätt skada av
utspillda drycker.
• Städa efter dig.
• Skräp ska kastas i papperskorgarna och böcker, tidningar och tidskrifter skall ställastillbaka
på rätt plats.
• Datorerna är till för skolarbete och ingenting annat.
Regler för datoranvändning
Användning av skolans datorutrustning för skoländamål går före privat bruk.
Det är förbjudet att
• ändra på inställningarna som finns i datorerna
• medvetet sprida filer med datavirus
• medvetet förstöra eller radera filer
• installera/lagra program på lokala hårddiskar eller användarnas hemkataloger utan
speciellt tillstånd av IT-ansvarig.

