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GAMLEBYGYMNASIETS ORDNINGSREGLER 
 
Fastställd av rektor 20200507 
 
Gäller from 20200507 
 
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 och/eller pricksystemet (skolans interna ordningsregler).  
  
 
Regeldokumentet bygger på följande principer:  
 
Regeldokumentet baseras på:  
 
- Skolans värdegrund  

- Skollag, Gymnasieförordning, svensk lag i allmänhet  
 
Relaterade dokument:  
 
- Disciplinära regler/åtgärdstrappan enligt kap 5 skollagen 

- IT-kontrakt  

- Hyreskontrakt internatboendet  

- Alkohol- och drogpolicy  

- Frånvaropolicy och rutiner sjukanmälan/ledighetsansökan  

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling  

- Matsalsregler  
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GENERELLA REGLER  
  
 
Skollagen (SL) 5 kap. Trygghet och studiero, 3§ fastställer att ”Utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero”. 
 
 
På Gamlebygymnasiet ska alla visa hänsyn mot varandras rätt till trygghet och studiero (se 
skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling). 
 
 
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. Vid misstanke om alkohol/drogpåverkan eller 
förvaring av alkoholhaltiga drycker får personal gå in i elevens rum och omhänderta otillåtna 
substanser. 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).  

 
RÖKNING  
Rökning endast tillåten utomhus, på avsedd plats. Gäller även E-cigaretter.  
 
PROPAGANDA/DROGER 
Det är inte tillåtet att prydda rummen/lokaler eller byggnader med stötande bilder och texter 
så som främlingsfientliga och sexistiska affischer inte heller drog- eller alkoholpropaganda. 
Dessa regler gälle även klädsel och musik som kan väcka anstöt. 
 
Trafik 
Samhällets trafikregler gäller på skolan område. Om en elev framför sitt fordon på sådant vis 
att det är en fara för eleven, andra personer eller djur, förverkar eleven rätten att köra bil på 
skolans område. 
 
MATSAL  
Inga arbetskläder i matsalen. Plocka undan efter dig och torka upp om du spillt (se skolans 
matsalsregler).  
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INTERNATREGLER  
 
 
Dessa regler gäller båda internatelever och icke boende elever samt besökare till elever (se 
även hyreskontraktet).  
 

• Elev kan bo på internatet måndag till fredag. För att bo på internatet under helger 
krävs att du har mer än 15 mil till hemmet och att det godkänns av internatansvarig. 

 
• Städning av boenderum och övriga gemensamma utrymmen skall skötas av de 

boende. Vid bristfällig städning kontaktas elev som får möjlighet att åtgärda detta. 
Om så inte sker anlitas städbolag. Kostnaden faktureras betalningsansvarig.  

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

skett hos internatansvarig.  
 

• Är du sjuk ska du vistas i hemmet och inte på skolans boende. 
 

• 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. Ej heller vara i matsalen utan 
be en kompis eller personal hämta mat.  
 

• Skador/skadegörelse på boendet ska omgående rapporteras till vaktmästeriet. 
 

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

• DU är ansvarig för att dina eventuella gäster följer skolans boenderegler, gäster ska 
lämna skolan kl 22:00. Tillfällig övernattning av gäster kan ske efter anmälan till 
internatföreståndaren minst 1 dygn innan. Om elev har boende i dubbelrum ska 
även rumskamraten godkänna övernattningen. 
 

• Tystnad gäller från kl 22:00 och du ska då vara på ditt boende. DU uppträder alltid 
så att du inte stör andra. 
 

• På grund av allergier tänk på att undvika starka dofter. 
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GAMLEBYGYMNASIETS PRICKSYSTEMET  
 
Vid överträdelse av ordningsreglerna och alkohol- och drogpolicyn finns konsekvenser.  
 

 
Konsekvenser för icke alkoholrelaterade överträdelser  
 
 

• Muntlig varning samt kontakt med mentor och vårdnadshavare.  
 

Prick 1: Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare. Eleven mister också sin rätt till 
körkortsstipendiet. 
 
Prick 2: Skriftlig varning samt kontakt med vårdnadshavare. Avstängning från internatet 10 
skoldagar.  
 
Prick 3: Avstängning från internatet i 20 skoldagar. Åtgärdsplan för boendet, eventuell 
omflyttning. Samtal med kurator. Vårdnadshavare ska komma till skolan för samtal.  
 
Prick 4: Avstängning från internatet resten av studietiden.  
 
 

Konsekvenser för alkohol/drog relaterade överträdelser  
 

• Alkoholrelaterade överträdelser ger direkt 2 prickar. 
 
Tillfälle 1: Avstängning från internat 2 veckor. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är 
under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas vårdnadshavaren efter samtycke av eleven. 
Samtal med kurator. Eleven mister också sin rätt att söka Hushållningssällskapet KKBs 
körkortsstipendium.  
 
 
Tillfälle 2: Avstängning från internatet 4 veckor. Vårdnadshavare kontaktas om eleven 
är under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas vårdnadshavaren efter samtycke av eleven. 
Samtal med kurator. 
 
Tillfälle 3: Avstängning från internatet resten av studietiden. Vårdnadshavare 
kontaktas om eleven är under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas vårdnadshavaren efter 
samtycke av eleven. Samtal med kurator. 
 
 

• Orosanmälan görs till Socialtjänsten i den kommun där eleven är skriven.  
• Avstängning från internatet betyder att elev inte få vara på skolans mark kl. 16.00 – 

07:30  
• Hyran erläggs även för den tid som eleven är avstängd.  

 

 
Elev som inte bor på internatet:  
Stängs efter prick 2 av från skolans område efter ordinarie skoltid under 10 skoldagar och 

efter prick 3 under 20 skoldagar samt vid prick 4 resten av studietiden. 


