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Detta gäller i våra klassrum / på lektionstid 

 
- Du kommer i tid till lektionen. Utgå från att du alltid ska ha kurslitteratur, laddad dator, 

penna, sudd och anteckningsmaterial med dig till varje lektion.  

På idrottslektionerna ska du vara ombytt (tänk på att ha kläder och skor för både inomhus- 

och utomhuslektioner, samt handduk och tvål/schampo).   

 

- Varje elev har en egen plats i hemklassrummet.  

Platsen gäller till dess att mentor meddelar nya platser.  

 

- Du medverkar till att det är lugn och ro under lektionerna, så att alla elever får studiero och 

möjlighet att arbeta ostört med skolarbete.  

 

- Inget godis, snacks, mat eller dryck är tillåtet i våra undervisningslokaler.   

 

- Om mobiltelefon tas med till lektionen ska den förvaras på ljudlöst läge, antingen i fickan 

eller i väskan (ej synlig). De lärare som önskar kan även samla in telefonerna fram till 

lektionens slut. Mobiltelefonerna kan vid behov användas till skolarbete, men endast efter 

tillåtelse från läraren.  

 

-Under lektionstid används datorn endast till skolarbete. Datorns lock ska vara stängt under 

lärarens genomgångar, eller vid arbete som inte kräver användning av datorn.  

 

- Tänk på att andra klasser kan vara schemalagda i klassrummet. Du ansvarar för att alltid 

lämna din bänk ren och tömd från saker efter varje lektion.  

 

- Stolen ställs upp efter lektionen för att underlätta städning av lokalen.   

 

- Alla i klassen har ett gemensamt ansvar för att klassrummet alltid lämnas i bra ordning, att 

fönster är stängda och att lamporna släcks efter varje lektion.  

 

Plagiat av texter  

 
Endast skolarbeten som eleven själv har skapat kan ligga till grund för bedömning av elevens 

kunskaper, t.ex. vid betygsättning. Alla lärare har tillgång till Urkund som stöd för att 

upptäcka om texter är plagierade/kopierade. Fusk och plagiering kan få konsekvenser för 

eleven, vilket finns reglerat i Skollagen (kapitel 5, §17).  
 


