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VÅRA TRIVSELREGLER
Tibble Gymnasium är en skola där elever och personal samverkar för att skapa en 

trygg arbetsmiljö så att var och en som studerar eller arbetar här ska känna 

arbetsglädje och ges de bästa förutsättningar till utveckling. Skolans plan mot 

kränkande behandling tas upp i din klass tillsammans med din mentor någon av 

de första dagarna på höstterminen.

För att vi tillsammans ska uppnå detta utformas vårt dagliga arbete i överensstämmelse med de 

grundläggande demokratiska värderingar som finns beskrivna i skollagen, läroplanen och våra egna 

policydokument.

FÖR ATT VI SKA TRIVAS MED VARANDRA HAR VI NÅGRA FÅ MEN VIKTIGA TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER 

•  Du tar del av och skriver under vår blankett om trivselregler och regler kring CSN.

•  Uppträd alltid på ett trevligt sätt mot kamrater och medarbetare.

•  Respektera att det måste råda studiero i skolan. 

•  Kom i tid till lektioner och avtalade möten och ha alltid med dig adekvat utrustning.

•  Mobiltelefoner och annan elektronisk apparatur ska vara undanstoppade och ljudlösa under       

   studietid. 

•  Det är generellt inte tillåtet i skolan att filma eller fota utan tillstånd från den som blir filmad eller        

   fotograferad. 

•  Om du behöver slänga skräp, gör det i någon av alla de papperskorgar som finns i skolan. 

•  Du måste alltid meddela frånvaro.

•  Informera dig om och följ skolans regler för prov, dator användning, bibliotek, matsal och lån av     

   läromedel och annat material.

•  Mat och dryck får inte tas med in i lektionssalar, aula eller bibliotek.

DET HÄR GÄLLER UNDER LEKTIONEN

• Kom i tid.

• Häng av ytterkläderna.

• Du måste själv ta med arbetsmaterial som penna, papper, läromedel, räknare m.m. 

• Stäng av och stoppa undan all elektronisk utrustning.

• Lämna mat och dryck utanför klassrummet.

VÄLKOMMEN TILL MATSALEN, SÅ HÄR GÅR DET TILL

• Få din lunch genom att scanna din QR-kod som du har i Tibble-appen. 

• Ta lagom med mat, bättre att ta om än att kasta mat.

• Visa hänsyn, vi vill alla få en lugn stund under lunchen.

• Att använda bricka är obligatoriskt, ta med allt du har använt till disken i samband med att du är klar. 

Tobaksbruk på skolans område är förbjudet. Överträdelse rapporteras till vårdnadshavare.

 



12

FUSK

På Tibble förekommer olika former för redovisning av kunskaper och färdigheter. Alla sådana tillfällen 

betraktas som ”prov”. En förutsättning för en rättvis bedömning och betyg s sättning av redovisningar 

är att du: 

• endast använder tillåtna hjälpmedel 

• unyttjar källor enligt de regler som gäller på Tibble Gymnasium

• anger källor enligt skolans regler och inte använder mer än tre ord i följd från en källa  

 utan att använda citattecken eller omskrivning.

Ett skolarbete som inte uppfyller dessa krav är att bedöma som fusk/plagiat/förfalskning. 

När en lärare upptäcker fusk/plagiat/förfalskning gör läraren och rektor en bedömning av elevarbetet 

och fuskets omfattning och karaktär. Läraren gör en bedömning om betyget F ska sättas på det 

aktuella provet eller på hela kursen. Läraren informerar eleven och berättar vilka följderna blir. Läraren 

informerar även elevens mentor och om eleven är omyndig skall läraren även informera elevens 

vårdnadshavare. Vid fusk ska eleven alltid genomföra ett eller flera samtal med rektor. 

REGLER FÖR DATORANVÄNDNING

Användning av skolans datorer, Internet, och e-post ska vara relaterad till ditt skolarbete. Var 

uppmärksam så att du inte sprider datavirus. Det gäller speciellt vid användning av USB-stickor, 

Internet och e-post (öppna inte bifogade filer från okänd avsändare).

Det är inte tillåtet att:

• dölja sin användaridentitet eller skaffa sig rättigheter utöver de som utdelats  

 av datapersonalen

• störa eller avbryta datadriften eller skada den datorbaserade informationen

•  förolämpa eller förnedrar andra användare inom eller utom skolan

•  ladda ner, spara eller sprida inslag av terrorism, rasism, våld, pornografi eller reklam

•  låna ut sitt konto och ge lösenordet till någon annan

•  slösa med tillgängliga resurser (utskrifter, hårddiskutrymme, bandbredd)

•  ändra eller manipulera datorers eller datautrustnings inställningar

•  installera program eller kopiera ner filer på den lokala datorn (undantag är egna  

   arbetsfiler som tillfälligt får sparas)

•  äta eller dricka vid skolans datorer

•  spela spel på skolans datorer (undantag bestäms av personalen). 

Vi använder skolans mejladresser.



17

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Varje år reviderar vi planen mot kränkande behandling och vi beslutar kring vilka  prioriterade 

utvecklingsområden som vi behöver arbeta med under året. Dessa utvecklingsområden bestäms 

bland annat av vad som framkommer i elevenkäter. 

VISION

Kränkande behandling skall inte förekomma på Tibble Gymnasium. Ingen elev eller medarbetare skall 

känna sig osedd eller utsatt. Tibble Gymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel.

 

DEFINITIONER AV BEGREPP

Diskriminering är när någon missgynnas/behandlas sämre än någon annan med samband med någon 

av de sju olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions hinder, sexuell läggning samt ålder. Det går 

att bli diskriminerad både direkt och indirekt.

 

Trakasserier är ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kränker en persons värdighet. 

 

Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts systematiskt och återkommande för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

 

Det är alltid den som utsätts för kränkande behandling som avgör vad som för denne är kränkande. 

Om du har blivit utsatt för något av detta enligt ovan; kontakta mentor, biträdande rektor eller kurator.


