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GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM 
Version 190111 
 
 
Regeldokumentet bygger på följande principer: 
 
Skolans elever 

- Använd sunt förnuft 
- Gör det bästa du kan 

 
Skolans personal 

- Positiv uppmuntran och belöna hellre än straffa 
- Hantera gränser tydligt och åtgärder konsekvent 

 
Regeldokumentet baseras på: 

- Skolans värdegrund 
- Skollag, Gymnasieförordning, svensk lag i allmänhet  

 
Relaterade dokument:  

- Disciplinära regler/åtgärdstrappan 
- IT-kontrakt 
- Hyreskontrakt internatboendet 
- Alkohol- och drogpolicy 
- Frånvaropolicy och rutiner sjukanmälan/ledighetsansökan 
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
- Matsalsregler 
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GAMLEBYGYMNASIETS ORDNINGSREGLER 
 
Fastställda av rektor: 190111 
Gäller from: 190111 
 
Nedanstående regler gäller både på skoltid och fritid, i lokaler och mark som skolan 
äger eller hyr, samt vid alla resor inom och utom landet som anordnas i skolans regi. 
Vid överträdelse gäller Skollagen eller/och pricksystemet (skolans interna 
ordningsregler).  
 
Om dessa regler efterföljs så ökar trivseln för alla. 
 

GENERELLA REGLER 
 
RESPEKT 

 

• Alla ska visa hänsyn mot varandras rätt till trygghet och studiero. 
 

• Alla skall visa hänsyn mot varandra och verka för sammanhållning och trivsel. 
Detta gäller även på sociala media. Se skolans Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling. 

 

• Alla skall vara i klassrummet i tid och alla skall ha med sig det materiel som 
undervisande personal kräver för att kunna bedriva en meningsfull lektion. Se 
även skolans frånvaropolicy.   

 
ALKOHOL/DROGER  

 

• Elev skall vara alkohol- och drogfri på skolan. Alkohol eller andra 
berusningsmedel får ej förtäras eller förvaras på skolan. Det är heller inte 
tillåtet att förvara tomglas/tomburkar som innehållit alkoholhaltiga drycker på 
skolan. För kontroll av skolans Alkohol- och drogpolicys efterlevnad när det 
gäller narkotika kan skolan komma att använda polisens ungdomsgrupp och 
polisens sökhundar för att söka igenom skolans internatrum samt övriga 
lokaler. 

• Se skolans alkohol- och drogpolicy. 
 

AKTSAMHET 
 

• Alla skall vara rädda om sina egna och andras ägodelar. Detta gäller 
naturligtvis även skolans egendom. Se även IT-regler för information om 
datoranvändningen på skolan.  

 

• All skadegörelse är oacceptabel. Skador som uppkommer på skolans 
egendom ska anmälas till personal. Vid misstanke om brott kommer skolan 
att göra polisanmälan. 

 

• Arbets- och djurstallskläder skall förvaras i omklädningsrummen i 
hygienbyggnaden (ej på internatet). 

 
 
RÖKNING 

 

• Rökning endast tillåten utomhus, på avsedd plats. 
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MATSAL 
 

• Uppträd ren och rent klädd i matsalen. Inga smutsiga arbetskläder eller 
ytterkläder i matsalen.  

 

• Plocka undan efter dig och torka upp om du spillt. I matsalen gäller folkvett. 
 

• Gäster ska skriva upp sitt namn på listan i köket.  
 

• Se även matsalsregler. 
 
 

INTERNATREGLER 

 
Dessa regler gäller båda internatelever och alla andra elever samt besökare om det 
är relevant. Se även hyreskontraktet. 
 
BOENDET 
 

• Elev kan bo på internatet måndag till fredag. För att bo på internatet under 
helger eller lov behöver eleven medgivande från internatansvarig. 
 

• Elev är alltid ansvarig för det egna rummet samt gemensamma ytor så som 
kök och vardagsrum.  

 

• Djur på internat är endast tillåtet i speciellt avsedd byggnad, och efter att 
ansökan skett hos internatansvarig. 

 
LUGN OCH RO 
 

• Det skall vara tyst efter kl 22.00. Senast klockan 23.00 ska eleven befinna sig 
på sitt rum, inga andra elever ska vara där förutom eventuell rumskamrat. 

 
GÄSTER 

 

• Elev ansvarar för att skolans regler efterföljs av besökande till eleven. 
 

• Besökare får ej vistas på skolan efter kl 22.00. Tillfällig övernattning kan ske 
efter anmälan till internatföreståndaren minst 1 dygn innan. Kontrakt 
upprättas mellan skolan och gästen, om elev har boende i dubbelrum ska 
även rumskamraten skriftligen godkänna övernattningen.  

 

• Förbud mot vistelse på skolan efter klockan 22.00 gäller även de av skolans 
elever som inte bor på skolans internat. 

 
ALKOHOL/DROGER 
 

• Elev skall vara alkohol- och drogfri på skolan. Ej heller vattenpipor eller dylikt 
får förvaras på elevs rum eller på skolans område. Se även skolans alkohol- 
och drogpolicy. 
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• Vid misstanke om alkohol/drogpåverkan eller förvaring av alkoholhaltiga 
drycker får personal gå in i elevens rum och omhänderta otillåtna substanser. 
Om möjligt ska boende elev/elever närvara vid kontrollen. 

 
 
 
PROPAGANDA/ANSTÖT 
 

• Det är inte tillåtet att pryda rummet med stötande bilder och texter såsom 
främlingsfientliga och sexistiska affischer, samt drog- eller 
alkoholpropaganda. Dessa regler gäller även klädsel och musik som kan 
väcka anstöt. 

 
SKADEGÖRELSE 
 

• Skador som uppkommer av misstag anmäls omedelbart till skolans 
fastighetsansvarig.  

 

• Elev som uppsåtligt vållar skada på bostaden eller inventarierna är skyldig att 
ersätta den skada som vållats (samt även att ersätta inventarier som 
försvunnit). Vid förstörelse av skolans egendom kommer en faktura skickas till 
den skyldige (eller den skyldiges vårdnadshavare). Om ingen erkänner blir 
samtliga i boendet ersättningsskyldiga, då de tillsammans har ett gemensamt 
ansvar för boendet. 

 

• All uppsåtlig skadegörelse är oacceptabel och polisanmäls. Se även 
hyreskontraktet. 

 

• Vid upplåsning av elevrum (utanför fritidsledarnas ordinarie arbetstid) 
faktureras eleven 500 kr. Detta gäller vardagar efter kl 24.00, samt helger. 

 
STÄDNING 
 

• Städning av rum och gemensamma utrymmen ska ske varje vecka 
(städkontroll genomförs regelbundet av fritidspersonalen). Gemensam 
storstädning av gemensamma ytor inför terminsslut och lov. Bäst städad 
lucka/rum får belöning!  

 
SJUKDOM 
 

• För att visa hänsyn mot andra internatelever, ska elev som blir sjuk åka hem 
senast dagen efter att eleven blev sjuk, eller direkt i de fall sjukdomen är 
väldigt smittsam. 

 

• Vid akut sjukdom följer personal med till läkare/sjukhus. Vårdnadshavare 
kontaktas och skall ta sig till sjukhuset snarast.  

 

• Frånvaro under skoldagen p.g.a. sjukdom innebär att en elev inte får vara på 
fritid, eller delta i de kvällsaktiviteter som anordnas av fritid. Det gäller även 
om eleven har sjukfrånvaro en del av skoldagen. 

 
TRAFIK 
 

• Samhällets trafikregler gäller naturligtvis även på skolans område.  
 

• Om elev framför fordon på sådant vis att det är en fara för eleven, eller andra 
personer och djur, förverkar eleven möjligheten att köra bil på skolans 
område.  
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PRICKSYSTEMET 

 
Vid överträdelse av ordningsreglerna/alkohol- och drogpolicyn finns konsekvenser. 
Alla som inte får en enda prick under hela skoltiden får belöning!  
 
Konsekvenser för icke alkoholrelaterade överträdelser 
 
Prick 1:  Muntlig varning samt kontakt med mentor och vårdnadshavare. 
 
Prick 2:  Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare. Avstängning från 

internatet 15 skoldagar alt anmälningsplikt i 6 veckor till fritid på 
kvällstid. 

 
Prick 3:  Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare. Avstängning från 

internatet 30 skoldagar alt anmälningsplikt i 12 veckor till fritid på 
kvällstid. Samtal med kurator.  

 
Prick 4:  Avstängning från internatet i 60 skoldagar. Åtgärdsplan för boendet, 

eventuell omflyttning. Samtal med kurator. Vårdnadshavare ska 
komma till skolan för samtal. 

 
Prick 5:  Avstängning från internatet resten av studietiden. 
 
Konsekvenser för alkoholrelaterade överträdelser 
 
Tillfälle 1:  Eleven ska blåsa i alkoholtestaren varje kväll och även flera morgnar 

under 12 veckor. Tid och plats beslutas av personal. Personal har rätt 
att kräva alkoholtest även på natten. Elev skall infinna sig vid avtalat 
tillfälle. Ger alkoholmätaren utslag eller om elev uteblir från avtalat 
alkoholtest innebär det avstängning från internatet resten av 
studietiden. Samtal med kurator. Vårdnadshavare kontaktas om 
eleven är under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas 
vårdnadshavaren efter samtycke av eleven. 

 
Tillfälle 2:  Eleven ska blåsa i alkoholtestaren varje kväll och även flera morgnar 

under 20 veckor. Tid och plats beslutas av personal. Personal har rätt 
att kräva alkoholtest även på natten. Elev skall infinna sig vid avtalat 
tillfälle. Ger alkoholmätaren utslag eller om elev uteblir från avtalat 
alkoholtest innebär det avstängning från internatet resten av 
studietiden. Samtal med kurator. Vårdnadshavare kontaktas om 
eleven är under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas 
vårdnadshavaren efter samtycke av eleven. 

 
 
Tillfälle 3:  Avstängning från internatet resten av studietiden. Samtal med kurator. 

Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år. Är eleven över 
18 år kontaktas vårdnadshavaren efter samtycke av eleven. 



 6 

Orosanmälan görs till Socialtjänsten i den kommun där eleven är 
skriven. 

 
Avstängning från internatet betyder att elev inte få vara på skolans 
mark kl. 17.00 – 07.00. Hyran erläggs även för den tid som eleven är 
avstängd. 

 
Elev som inte bor på internatet: 
Stängs efter tre prickar av från skolans område efter ordinarie skoltid under en 
månad, och efter fyra prickar resten av studietiden. Avstängning sker utanför APL-
perioderna.  


