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Ordningsregler vid Norrtälje Komvux 
 
 

För allas trivsel gäller detta på Norrtälje Komvux för all personal och alla 
elever: 
 

• Vi respekterar varandra och har ett gott bemötande genom att vi  
 

använder ett vårdat språk och talar i vanlig samtalston. 
 

• Vi plockar undan efter oss när vi lämnar lokalerna. 
 

• Vi äter och dricker inte vid datorerna. 
 

• I skolan är det totalt jordnötsförbud. 
 

• Rökning sker utanför skolans område vid angiven plats. 
 

• Tänk på miljön – kopiera eller skriv inte ut i onödan! 
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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 via mejl. 

 

• Du följer din individuella studieplan (ISP). 
 

• Du följer din tidsplan i kursen på lärplattformen. 
 

• Du har en öppen kommunikation med din lärare och meddelar eventuellt 
stödbehov vid kursens start.  
 
• Du närvarar på alla lektionstillfällen. Vid frånvaro kan hemuppgifter förekomma. 
   Du ansvarar för att hålla koll på detta och lämnar in enligt överenskommelse. 

 
• Du kan behöva förbereda dig innan lektionstillfället, se lärarens planering.  
 
• Du lämnar in studieuppgifterna i tid, till respektive lärare via lärplattformen. 

 
• Du skriver prov på utsatt tid. 

 
• Du observerar rutinerna kring fusk och plagiat.  

 
Lärarens ansvar 

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

 

• Göra avbrott i kursen om du inte startat kursen inom 14 dagar och 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 ett F- betyg eller ett streck kan påverka ditt 
studiemedel från CSN. 
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