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Datum
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2018-04-13

Utkast

Ordningsregler för Ålands yrkesgymnasium
Inom AÅ lands yrkesgymnasium vill vi att du:

• Tar ett personligt ansvar fö r dina studier och fö r din arbetsmiljö .

• Visar respekt och hä nsyn gentemot studiekamrater, lä rare, personal och kunder.

• Utfö r dina uppgifter omsorgsfullt och noggrant.

• Respekterar ö verenskommelser om planerad studietakt och hå ller ö verenskomna deadlines.

• Fö ljer lä rares och annan personals anvisningar.

• Stä nger av din mobiltelefon på lektionstid.

• Hanterar skolans och andra personers egendom ansvarsfullt.

• Fö ljer skolans arbets- och lektionstider eftersom skolarbetet bygger på nä rvaro
under alla moment.

• Anhå ller om tillstå nd fö r frå nvaro i god tid fö re eventuell ledighet.

• Anvä nder de arbets- och skyddsklä der som lä rare och annan personal anvisar.

• Fö ljer ordningsreglerna fö r datasal och matsal.

• Fö ljer IT-anvä ndaravtalets regler. Kom ihå g att skolans datorer ä r alla stu-

derandes gemensamma arbetsredskap och dä rfö r ska inte nå gons arbete stö ras.
Det ä r fö rbjudet att gö ra dataintrå ng eller ä ndra på instä llningar i program och

på datorerna. Nä r du har skrivit på kontraktet har du fö rbundit dig att fö lja reglerna.

• Inte rö ker på skolans områ de. Rö kning och innehav av tobaksprodukter ä r fö r-

bjudet fö r personer under 18 å r samt på skolornas områ den och kan enligt la-gen
bestraffas.

• Parkerar endast på fö r studerande angivna parkeringsplatser.

• AÄ r medveten om att anvä ndning av alkohol och droger ä r fö rbjudna under skoltid, på studiebesö k, på studieresor eller på arbets- och praktikplatser.

• Uppträ der som en god representant fö r din skola vid t.ex. studiebesö k och LIAperioder.

De disciplinä ra å tgä rder som kan komma ifrå ga ä r: muntlig varning, skriftlig var-

ning och avstä ngning.
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