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SYABs ordningsregler är till för att säkerställa en god arbetsmiljö, trygghet och 

studiero för alla på skolan. 

- Alla ska verka för en god arbetsmiljö där vi inte accepterar klotter, 

nedskräpning eller någon form av skadegörelse. 

 

- Alla har rätt till arbetsro och vi respekterar arbetstider. 

 

- Vi kommer i god tid till lektioner och möten samt deltar tills undervisande 

lärare avslutar lektionen.  

 

- För frånvaroanmälan och ledigheter finns särskilda rutiner som alla på skolan 

ska följa. 

 

- Mobiltelefon ska förvaras där den inte stör undervisningen eller mötet. Det 

innebär att den ska vara ljudlös och inte vara synlig. Mobiltelefon får 

användas vid undervisande lärare eller mötesordförandes medgivande vid t ex 

informationssökning eller mottagning av nödsamtal.  

Uppringning, samtal eller annan kommunikation får inte förekomma med 

mobilen under lektion eller möte.  

 

- Inomhus bär vi inte ytterkläder. Ytterkläder utgör en brandrisk och kan 

förbjudas av lärare eller mötesledare under aktuell lektion eller möte. 

 

- Att bära märken, symboler, prydnader eller tecken som kränker en folkgrupp 

är inte tillåtet på skolan. 

 

- Skolans datorer skall enbart användas för avsedd utbildningsverksamhet. 
Regler för datoranvändning ska följas. 
 

- Fusk är förbjudet och medför en varning och kan leda till avstängning. 

 

- Rökning på skolans område och där skolverksamhet bedrivs är enligt lag  

förbjudet dygnet runt. Förbudet avser alla former av tobak och e-cigaretter. 

 

- Medförande, innehav och bruk, försäljning eller att bjuda ut alkohol och droger  

är förbjudet och får konsekvenser (se Drogpolicy). 
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På SYAB Transportgymnasium kan du förvänta dig av oss att: 

Vi arbetar utifrån våra kärnvärden ANSVAR, PÅLITLIGHET, UTVECKLING, 

OMTANKE och ENGAGEMANG vilket genomsyrar hela verksamheten 

- Vi följer de lagar och förordningar som ligger till grund för vårt professionella 

arbete 

- Vi följer vår likabehandlingsplan och accepterar ingen form av diskriminering, 

mobbning eller kränkande behandling 

- Vi i personalen samarbetar och är uppdaterade på vårt uppdrag 

- Vi garanterar eleven de bästa förutsättningarna för att nå målen. 

Som elev på SYAB Transportgymnasium förväntar vi oss att: 

Du eftersträvar att leva upp till skolans kärnvärden ANSVAR, PÅLITLIGHET, 

UTVECKLING, OMTANKE och ENGAGEMANG vilket ska genomsyra hela din 

skoltid på SYAB 

- Du följer de regler som finns inom SYAB  

- Du är aktsam om saker och ting 

- Du visar respekt och tolerans gentemot dina medmänniskor 

- Du reagerar och agerar 

- Du tar del av och använder den information som finns på SchoolSoft 

- Du tar del av och använder de studieanvisningar och handledning som finns i 

respektive ämne för att ge den avsedda utbildningen och för rättvis bedömning 

- Du tar del av och medvetandegör skolans plan för diskriminering och 

kränkande behandling 

- Du anmäler eventuell frånvaro i god tid till skolan. 

Som vårdnadshavare förväntar vi oss att:  

Ni tar del av våra kärnvärden ANSVAR, PÅLITLIGHET, UTVECKLING, OMTANKE 

och ENGAGEMANG på SYAB 

- Ni informerar skolan vid elevs frånvaro 

- Ni tar del av skolans information på skolans lärplattform SchoolSoft 

- Ni tar del av skolans regler 

- Ni tar del av skolans likabehandlingsplan 

- Ni tar del av ert barns kunskapsutveckling 

- Ni ser till att din tonåring kommer till skolan med de bästa förutsättningar. 


