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Öknaskolans ordningsregler 

 
Det är vår förhoppning att du ska trivas både på skolan och med oss som arbetar här. avsikten är att 
alla elever på Öknaskolan ska finna en bra och fungerande skola.  
Därför ska du iaktta följande: 
 

• Uppträda hänsynsfullt och visa respekt för både elever, personal besökare och  
alla våra djur 
 

• Ta avstånd från förtryck, sextrakasserier och motverka alla typer av våld 
 

• Det är av synnerlig vikt att Öknaskolans regler gällande vapenhantering följs. 
 

• Det är förbjudet att använda samt inneha knivar och andra farliga föremål på internatet samt 
skolans område. Med undantag för de undervisningsmoment som kräver det och med 
utrustning från skolan.  
 

• Ta ansvar för egna handlingar och dina studier 
 

• Komma i tid, medföra rätt material, utrustning och klädsel till lektioner och arbetspass 
 

• Utrustning såsom mobiltelefon m.m. skall vara avstängd, om ej lärare eller instruktör anvisar 
annat 
 

• Närvaro är obligatoriskt 
 

• Sjukfrånvaro anmäls till skolan före kl 08.00 av vårdnadshavare. Om du insjuknar under 
skoltid meddela berörd personal 

 
• Hålla god ordning i gemensamma utrymmen, vårda skolans tillhörigheter och bidra till 

städningen genom att alltid ställa upp stolarna i klassrummen 
 

• Värna om miljön genom att ta ansvar för det du gör 
 

• All rökning är förbjuden på skolans område 
 

• Det är förbjudet att inneha och använda alkohol/droger eller vara onykter under skoltid, 
inom skolans område eller vid aktiviteter knutna till skolan 
 

• Följa bestämmelserna för trafik och parkering inom området 
 

Obs! om ordningsreglerna inte följs riskerar du att bli avstängd från undervisningen. 
Ordningsreglerna är framtagna i samverkan med elevråd och lärare och har fastslagits på 
skolkonferens den 30 maj 2007. Ordningsreglerna revideras och uppdateras regelbundet, senast i 
maj 2020. 
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