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Inledning
Skolans regler är till för att skapa en trygg och säker miljö för studier och växande som människa.
Därför förväntas alla ta ansvar för att följa reglerna på skolan. så att skolan blir en trygg och

rättssäker miljö där människor växer. Detta betyder att skolan förväntar sig att alla
respekterar att varje människa är unik, och att man respekterar varandras olikheter (till
exempel, identitet, kultur, religion och åsikter). Detta är ett grundkrav för att för att gå på
skolan.

För att alla ska känna sig delaktiga, respekterade och del av gemenskapen på skolan pratar
vi svenska med varandra.

Skolans regler
1. Närvaro/Frånvaro
Att gå på S:ta Birgittas Folkhögskola betyder mer än att bara närvara på lektioner. Man
deltar i en gemensam bildningsprocess. Därför har skolan följande regler för närvaro:
-

Obligatorisk närvaro under skoltid
Med skoltid avses lektioner enligt schema. Skoltid är även gemensamma
aktiviteter som samlingar, mentorssamtal, studiebesök, temadagar, resor, utflykter
och projekt.
All frånvaro anmäls på Schoolsoft.
All frånvaro räknas. Vid mer än fem minuters försening får du frånvaro från den
lektionen. Finns skäl för förseningen som du själv inte styr över så tala med din
mentor eller lärare som noterar detta.

Att studera på heltid motsvarar arbete på heltid d.v.s. 40 timmar i veckan. Du har 30
lektioner/veckan, vilket motsvarar 20 timmars undervisning. Resterande tid är för
skoluppgifter och läxor.
Hög frånvaro ger konsekvenser när det gäller behörighet, omdömen och CSN. Du måste
vara närvarande minst 80% för att få godkänd termin och omdöme.
2. Mobiltelefoner
Under lektionstid stör man sig själv, andra och läraren om man talar i mobiltelefon, spelar
spel, chattar eller sysslar med sådant som inte är viktigt för lektionen.

-

Mobiltelefoner skall under lektionstid och andra gemensamma aktiviteter vara på
ljudlöst, och helst i väskan eller fickan.
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-

Mobilen får användas som redskap i undervisningen enligt lärarens instruktioner, t
ex för att slå upp ord, leta fram fakta eller som miniräknare.
Väntar du ett viktigt samtal (exempelvis från förskola), ta upp frågan med din
lärare och deltagarna i gruppen innan lektionen börjar.

3. Datorer och internet
På skolan har du tillgång till datorer och internet som du kan använda i skolarbetet. Du får
ett eget konto i Office 365 och en egen e-mailadress, n.n.@stabirgitta.se.

-

Du får inte äta eller dricka vid datorerna.
Du får inte använda datorerna till spel.
Du får inte besöka hemsidor som bryter mot skolans värdegrund. Är du oklar över
detta fråga din mentor.
Allt som sker på datorerna syns i datorernas loggar. Olaglig verksamhet
polisanmäls och du avskiljs från skolan (se punkt 9).

4. Information
Det är deltagarens ansvar att ladda ner appen för Schoolsoft och se till att den fungerar och
att ta del av informationen. Information från skolan skickas på Schoolsofts meddelandefunktion.
5. Ekonomi
Skolan tar ut en avgift varje termin för låneböcker, material, fika och försäkringar. För att
få dina intyg måste du ha betalt dina avgifter.
6. Skolmaterial
Varje deltagare är skyldig att ta med sig det material, papper, penna, läroböcker och så
vidare som behövs på lektionerna.
7. Rökning
Får inte ske i eller i anslutning till skolans lokaler. Gå till anvisad plats. Släng fimpen i en
papperskorg.
8. Droger och alkohol
S:ta Birgitta är en drogfri skola.
9. Avstängning och avskiljning från skolan
Den som bryter mot skolans regler kans stängas av eller avskiljas från skolan.
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