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Ordningsregler på Tullinge gymnasium 
Tullinge gymnasiums ordningsregler gäller för alla som vistas på skolan; elever, personal och 
besökare. De gäller också i samtliga lokaler på skolans område och på digitala medier samt vid 
deltagande i skolans verksamheter på distans. 
De har varit uppe för revidering och fastställts i skolrådet under läsåret 20/21. 
 
Tullinge gymnasium är en skola där vi respekterar varandra och alla människors lika värde. 
Tullinge gymnasium är en skola där vi respekterar att skolan är en miljö för lärande och utveckling. 
 
Detta innebär att vi: 
 Visar varandra respekt genom att behandla varandra väl, uppträda vänligt och använda ett vårdat 

språk. 
 Uppträder så att vi inte stör andra.  
 Kommer i tid till lektioner och annan schemalagd verksamhet.  
 Är väl förberedda till lektionerna och har med det material som krävs. 
 Inte använder datorerna till annat än skolarbete under lektionstid. 
 Har mobiltelefonen undanstoppad och inte störande under lektionstid, läraren kan i vissa fall 

tillåta undantag av pedagogiska skäl. 
 Har kamera på vid digitala möten. 
 Inte fotograferar eller filmar i skolans verksamhet utan medverkandes medgivande. 
 Respekterar vår miljö både ute och inne genom att använda papperskorgar och vara försiktiga 

med skolans material, möbler och inredning. 
Lärare och elever kan komma överens om ytterligare ordningsregler som ska gälla just för deras klass 
eller undervisningsgrupp. I vissa lokaler, t ex bibliotek och cafeteria, gäller särskilda regler. Se anslag. 
 
I övrigt gäller också att: 
 Det är närvaroplikt i gymnasieskolan.  
 Rökning på skolans område är förbjudet enligt lag. 
 Ingen får utsätta någon annan för mobbning eller kränkande behandling. För detta finns en 

särskild handlingsplan. 
 Skolan tillämpar nolltolerans mot innehav och användande av droger och alkohol, liksom mot hot 

och våld. Skolan genomför tillsammans med polisen hundsökning av narkotika på skolan. 

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 
Om en elev bryter mot ordningsreglerna, stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt 
ska lärare och skolledare vidta disciplinära åtgärder enligt Skollagen 5 kap, 6-13§, 17-23§. Det innebär 
att läraren kan beslagta t.ex. mobiltelefoner som stör undervisningen och har rätt att visa ut en 
störande elev ur klassrummet. Vid brott mot ordningsreglerna kontaktas vårdnadshavaren. Om 
förseelsen upprepas eller är allvarlig tilldelas eleven en varning av biträdande rektor. Brott mot 
ordningsreglerna kan leda till att eleven stängs av från undervisningen. 
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