Ordningsregler och drogpolicy vid Norrtälje Komvux
Dessa regler har reviderats vid studerandeforum 2019-04-04

För allas trivsel gäller detta på Norrtälje Komvux för lärare, elever och övrig
personal:


Vi respekterar varandra.



Vi använder ett vårdat språk.



Vi talar i vanlig samtalston.



Vi städar och ställer upp stolarna innan vi lämnar lokalerna.



Vi äter aldrig vid datorerna.



I skolan är det totalt jordnötsförbud.



Rökning sker utanför skolans område, långt ifrån våra entréer och skolbyggnaden!



Tänk på miljön – kopiera eller skriv inte ut i onödan!

På Norrtälje Komvux förutsätter vi detta av dig som är elev och lärare:
Elevens ansvar


Du tar eget ansvar för dina studier.



Du närvarar i skolan och respektera tiderna.



Under första studieveckan kontrollerar du att inloggningen till lärplattformen
fungerar. Du får inloggningsuppgifter vid antagningen via sms.


Du följer din individuella studieplan (ISP).



Du följer din tidsplan i kursen på lärplattformen.



Du har en öppen kommunikation med din lärare. Du frågar läraren innan du frågar
klasskamrater och slår upp i lexikon.


Vid utbildning närvarar du på alla lektionstillfällen. Vid frånvaro

kan hemuppgifter förekomma. Du ansvarar för att hålla koll på detta och lämnar in enligt
överenskommelse.


Vid utbildning kan du behöva förbereda dig innan lektionstillfället, se tidsplanen. Detta
är ditt ansvar!


Du lämnar in studieuppgifterna i tid, till respektive lärare via lärplattformen.



Du skriver prov på utsatt tid.



Du observerar rutinerna kring fusk och plagiat. Se dokument på vår hemsida

Lärarens ansvar


Att förbereda och se till att kursen har en tidsplan som finns på lärplattformen vid
kursstart.



Göra avbrott i kursen efter 21 dagar om du inte är aktiv i kursen.

Ge en varning om du inte fullföljer dina åtaganden på utbildningen. Detta kan leda till
underkänt betyg i kursen. Tänk på att en F- varning eller ett streck kan påverka ditt
studiemedel från CSN.

Skolans drogpolicy


På skolan har vi nolltolerans för droger och alkohol. Skolan ska vara en drog- och
alkoholfri miljö.
 Med droger avses alkohol, narkotika och tobak. Det är absolut förbjudet att röka inom
skolans område, fram för allt vid entréerna eller i närheten av skolbyggnaden. Röken
kommer in genom fönstren. Rökning sker på angiven plats

Mål – drogpolicy



Förhindra missbruk och arbeta för en drogfri arbetsmiljö i skolan.
Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor samt motverka utslagning i skolan på grund av
alkohol, narkotika.

Handlingsplan - drogpolicy
Skolans ansvar
Alla som arbetar vid Norrtälje Komvux har en skyldighet att vid upptäckt eller misstanke om
missbruk rapportera detta till rektor/utbildningsledare. Den som först misstänker att det
föreligger ett missbruk bör ställa sig följande frågor.
1. Kommer uppgiften från annan person och i så fall från vem?
2. Har anmälaren sett eleven använda droger?
3. Har anmälaren sett symtom på att missbruk förekommer och i så fall vilka symtom?
Efter inkommen rapport ansvarar rektor/utbildningsledare att utreda ärendet. Efter utredning
kontaktas eleven och uppmanas att drogtesta sig. Ansvarig lärare hålls informerad.

När det är uppenbart att eleven



Är drogpåverkad, avvisas eleven från skolan omedelbart
Innehar eller säljer narkotika ska detta genast polisanmälas av rektor eller
utbildningsledare

Att använda eller langa droger är en kriminell handling. Eleven ska omedelbart avstängas från
skolan i avvaktan på utredning.
Elevens ansvar
Eleven ska uppvisa läkarintyg på att hen är fri från droger innan skolgången kan återupptas.

