Husregler for SVGS
1. Møt alltid presis til timene.
Da bidrar du til at alle kan jobbe konsentrert og uforstyrret.
Timen begynner når det ringer inn og varer til det ringer ut.
Kommer du etter at det har ringt inn, får du anmerkning for å ha kommet for sent.
Kommer du for sent til første økt, må du melde deg i skranken ved hovedinngangen for å hente en
passerseddel. Denne må fylles ut før du går inn til timen. Du leverer passerseddelen til læreren når du
kommer til klasserommet.
Hvis læreren ikke møter til timen, må klassen sørge for å gi beskjed om dette i resepsjonen så snart
som mulig.

2. Alle starter timen med lokket på PC-en nede.
Da bidrar du til effektiv bruk av klassens og din egen tid.
Lærer styrer bruken av PC i timene.

3. Bruk friminuttene til å spise, gå på toalettet og fylle vannflaske.
Du må gjerne drikke vann i timene, men spise kan du kun gjøre i friminuttene. På den måten hjelper
du alle til konsentrert faglig arbeid.

4. Vis respekt for dine medelever og lærere. Legg vekk mobilen i timene.
Da bidrar du positivt i læringsmiljøet.

5. Undervisningsrom og fellesarealer skal holdes ryddige og rene





Forlat rommet i den stand du selv ønsker å finne det!
Stolene settes/ henges opp etter dagens siste undervisningsøkt
Søppel skal kastes i søppelbøtta
Papir kastes i blå beholder – som tømmes ved behov av elev/lærer på nærmeste
tømmestasjon i korridor

Husreglene kommer i tillegg til ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold og
særbestemmelser for Sandefjord videregående skole. Brudd på reglene vil føre til anmerkning, eventuelt
bortvisning fra timen og mulig nedsatt karakter i orden og atferd. Undervisningsrom som ikke holdes ryddige,
vil bli stengt i friminuttene.

Takk for at du viser hensyn og følger reglene våre!
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