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Välkommen till Burgårdens 
gymnasium 
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola 
en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Och fast det är 
stort och mycket, så lovar vi att se just dig för den du är, och hjälpa dig framåt på det 
sätt som funkar för dig. Hemligheten är lärare som jobbar med öppet sinne, stort 
hjärta och yrkesstolthet som smittar. 

 

Gymnasietiden är mycket viktig. Att lyckas på gymnasiet ger dig ökade chanser till en 
bra framtid, vi vet att alla som vill kan klara det. Burgårdens gymnasium har lång 
erfarenhet av att leverera framtidsdrömmar.  

Vi som jobbar här är engagerade i din framtid och vi vet att du kan lyckas.  
Vi förväntar oss att du alltid gör ditt bästa. Vi lovar att göra vårt bästa för att du ska 
lyckas i skolan. 

Jenny Larsson 
Verksamhetschef Burgårdens gymnasium  
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Trygghet och studiero 
På Burgården arbetar personal och elever tillsammans. Vår värdegrund bygger på att 
alla har lika värde, att vi respekterar varandra och att vi tillsammans har ett 
gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö.  
 
Det betyder att vi har ett gemensamt ansvar för allas trygghet och trivsel i skolan. 
Som elev på Burgården kommer du att märka att personalen som leder arbetet har 
höga förväntningar på dig. Din tid och trivsel i skolan är vår högsta prioritet. 

Ordningsregler 
Ordningsreglerna gäller på hela skolan och i områden i direkt anslutning till skolan. 
Det betyder att reglerna gäller för skolans elever: 

• i hela hus A, hus B, hus C, Landeriet, och idrottshallarna  
• utanför alla ingångar till dessa hus 
• på trottoarer och andra ytor direkt utanför dessa hus 
• i parkeringsgaraget under hus A 

Självklart gäller även ordningsreglerna vid aktiviteter utanför skolans områden. Det 
kan till exempel var under. friluftsdagar, studiebesök, och arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) med mera. 
 

Parkeringsgaraget 
Under skolan finns ett parkeringsgarage. Du som elev får inte vara i 
parkeringsgaraget. Det bryter mot skolans ordningsregler.  

Hiss hus A och B 
Hissarna får bara användas av personal. Om du som elev behöver hiss av särskilda 
skäl ska du kontakta skolsköterska som skriver ett intyg som ger dig rätt att använda 
hissen. Det är bara du med tillstånd som får använda hissen, inte dina kompisar.  
 
Vi måste ha den här regeln eftersom hissarna ofta drabbas av driftsstopp på grund 
av överbelastning. Hissen måste finnas tillgänglig för personal som transporterar 
saker och besökare och elever som har särskilda behov av hiss. Hissen i hus A ingår 
dessutom i husets skalskydd och ska kräva särskilt tillstånd.  
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Ordningsregler 

1. Du pratar respektfullt med andra, du använder ett vårdat språk och utsätter 
aldrig någon annan för våld, hot, mobbning eller trakasserier.  
 

2. Du respekterar skolans personal och följer deras beslut.  
 

3. Du plockar bort efter dig och håller rent och snyggt. Nedskräpning och 
skadegörelse är inte tillåtet.  
 

4. Rökförbud gäller på hela skolan och i områden i direkt anslutning till skolan.  
 

5. Du har alltid med ditt elevkort för att visa skolans personal att du är elev på 
skolan.  
 

6. Du respekterar trygghet och studiero, lärare kommer att agera om elever stör 
undervisningen. Läraren får visa ut eleven från undervisningslokalen för 
resten av lektionen om eleven stör undervisningen eller på annat sätt 
uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren säger till.  
 

7. Lektionerna på Burgården börjar i tid och slutar i tid. Alla kommer i tid till 
lektionerna.  
 

8. Du är närvarande på lektionerna. För att du ska lyckas med din utbildning är 
du självklart med på alla lektioner. Längre frånvaro, eller upprepad frånvaro, 
kräver läkarintyg. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN.  
 

9. Mobiltelefon får du bara använda om läraren säger att den ska användas i 
undervisningen. Lägg undan telefonen och ha den på ljudlöst under 
lektionstid. Om läraren säger att mobilerna ska samlas in, följ lärarens 
anvisning.    
 

10. Elevskåpet är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av 
läroböcker och ytterkläder. Förvara aldrig värdesaker eller kontanter i skåpet, 
skolan ersätter inte detta vid ev. stöld. Om skolan misstänker att något 
otillåtet förvaras i ett skåp, har vi rätt att öppna skåpet.  
 

11. Tobak, alkohol och andra droger är förbjudet på skolan. Skolan arbetar efter 
Göteborgs Stads drogpolicy och följer skolans handlingsplan gällande droger.  
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Om du inte följer skolans ordningsregler 

• Tillsägelse 
 Den vuxen som ser en elev bryta mot ordningsreglerna tar genast ett samtal 
med eleven och rapporterar alltid till elevens mentor.  
 

• Mentorssamtal och kontakt med vårdnadshavare 
Fortsätter du bryta mot ordningsreglerna har din mentor samtal med dig och 
informerar dina föräldrar/vårdnadshavare. 
 

• Vårdnadshavare kallas till skolan 
Om du trots detta har svårt att följa ordningsreglerna så kallar din mentor dig 
och dina föräldrar/vårdnadshavare till skolan för ett allvarssamtal.  
 
Syftet med samtalet är att tillsammans med dig och dina 
föräldrar/vårdnadshavare utreda varför du bryter mot reglerna och hur vi 
gemensamt kan gå till väga för att det inte ska hända igen. Samtalet 
dokumenteras och åtgärderna ska följas.  
 

• Möte med rektor 
 Fortsätter du att bryta mot ordningsreglerna trots allvarssamtal med mentor 
kommer du att kallas på möte med rektor.  
 
Du kan få skriftlig varning från rektor. Syftet med skriftlig varning är att 
dokumentera det som har kommit fram och vilka konsekvenser det får om du 
inte ändrar ditt beteende. I allvarliga fall kan du stängas av från 
undervisningen. 
 

• Vid allvarligare händelser kan möte med rektor ske direkt. 
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Ytterligare konsekvenser om inte ordningsreglerna följs 

• Du kommer få återställa (laga eller städa) om du stökat ner eller förstört 
något i skolan. 
 

• Du kommer att bli ersättningsskyldig för material och skolmiljö som skadats 
 
 

Följande polisanmäls alltid 

Vid allvarligare fall och när brott mot gällande lagstiftning sker tar skolan alltid 
kontakt med socialtjänst och polis.  

• Skadegörelse 
• Stöld 
• Ofredande   
• Hot  
• Våld 
• Narkotikabrott 

 

Värdegrund 

Alla i skolan använder ett vårdat och trevligt språk och ingen får utsätta andra elever 
eller personal för svordomar, könsord eller kränkande ord. Om en elev kränker någon 
eller blir kränkt anmäls detta till rektor. Rektor anmäler till huvudman och händelsen 
blir utredd. Åtgärder vidtas i samråd med inblandade, elevhälsan, vårdnadshavare 
samt lärare och rektor. 
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Likabehandlingsplan  
Skolan har en viktig uppgift i att motverka kränkande behandling, både genom 
förebyggande arbete och genom att ingripa om något ändå händer. 

Likabehandlingsarbetet på skolan handlar om att stärka respekten för allas lika värde 
och rättigheter. Alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan oavsett könsidentitet, 
sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och ålder. 

Varje skolenhet är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen 
likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen beskriver hur varje skolenhet arbetar för 
att främja allas lika värde och rättigheter samt förebygga och åtgärda kränkande 
behandling och trakasserier. 

Likabehandlingsplanerna kommer under hösten publiceras på vår hemsida. 

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling. Vänd dig till 
någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator eller någon 
annan som du har förtroende för. 

All personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker kränkande 
behandling. Det gäller både om det är en annan elev eller personal på skolan som 
kränker. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen, det vill säga 
Utbildningsnämnden. 

 kan du vända dig direkt till huvudmannen, det vill säga utbildningsnämnden. Om du 
är missnöjd med rektorns insatser kan du också vända dig till gymnasieskolans 
svarsgrupp som hjälper dig vidare. Du kan även få hjälp av barn- och elevombudet, 
som ingår i Skolinspektionen.  

Här kan du läsa mer om hur skolan hanterar mobbning och kränkande behandling. 
 
 

  

  

  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.8e369cd7-0b41-4bf6-ae3d-f890736c0b36
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Var hittar jag information? 
Här listar vi Burgårdens kommunikationskanaler. Här kan du som elev ta del av 
information och kommunicera med lärare och personal och följa vad som händer på 
skolan. 
 

Vklass 
I Göteborgs Stads skolor använder vi Vklass för kommunikation mellan elever, 
vårdnadshavare och skolan. Tidigare hade vi Hjärntorget.  

I Vklass kommer du att kunna följa din kunskapsutveckling, genomföra 
utvecklingssamtal och få information från skolan. 

Att ha tillgång till Vklass och ha kunskap hur man använder det är därför helt 
nödvändigt som elev på Burgården. 

Här hittar du ditt schema och information som lärarna lägger ut om till exempel. 
lektioner, arbetsuppgifter, läxor och studiebesök. 

Här kan även vårdnadshavare följa elevens närvaro och få SMS om eleven har 
oanmäld frånvaro. Här finns också information om eleven har någon målvarning, det 
vill säga riskerar att få F i någon kurs. Vårdnadshavare ansvarar för att ta del av den 
informationen skolan delar på Vklass om närvaro och målvarningar. 

Mer information om hur du använder Vklass kommer du att få i skolan i början av 
höstterminen. Du kan också titta på vklass.educ.goteborg.se . 

Vårdnadshavare kan logga in i Vklass via app eller webb när skolan har börjat; välj 
först organisation ”Göteborgs stad UBF”. Därefter väljer vårdnadshavare ”Logga in 
med Göteborgs Stad EID” och loggar in med BankID. Elever får kontouppgifter av 
skolan när terminen börjar. 

Googel Classroom  
I Googel Classroom kan du se dokument som din lärare har lagt upp. Det kan till 
exempel var PowerPoints eller uppgifter.  Här kan du se en planering och en 
lektionslogg över vad som har gjorts på lektionerna. Här lämnar du också in dina 
uppgifter.  

  

https://vklass.educ.goteborg.se/
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Via Vklass kan du länka dig till gmail, där du har en egen e-postadress under 
inställningar. Det är den som tillsammans med meddelande används i alla kontakter 
med skolan. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post varje dag. 

E-post 
När du börjar på Burgården gymnasium får du en personlig e-postadress Det är 
jätteviktigt att du som elev aktiverar denna adress, eftersom viktig information om 
din skolgång ofta kommer via mejl. Information om inloggning får du i samband med 
skolstarten. 

 

Burgårdens hemsida  
På Burgårdens hemsida, www.goteborg.se/burgarden hittar du information om din 
skola, programmen, kontaktuppgifter och aktuella händelser som till exempel. 
evenemang och utmärkelser. 

Innehållet som läggs ut på sidan är tillgängligt för alla, även för dem som inte går på 
Burgården och kräver alltså ingen inloggning. 

 
 

  

http://www.goteborg.se/burgarden
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Sociala medier 
Facebook 
På Burgårdens officiella Facebooksida håller du koll på vad som händer på skolan. Har 
du några frågor kan du skriva till Burgården i Facebook Messenger vardagar mellan 
8.00-16.00. Här hittar du Burgårdens Facebooksida: Burgården gymnasium 

Instagram 
På Burgårdens officiella Instagram följer du Burgårdens elever. Dela gärna dina bilder 
och tagga #burgardensgymnasium. Här hittar du Burgården Instagram: 
burgardens_gymnasium 

Youtube 
På Burgårdens Youtube kanal kan du kolla på filmer från alla våra utbildningar. 
Här hittar du Burgården Instagram: Burgårdens gymnasium  

 

Elevengagemang 
 
Programmöte 
På Burgården gymnasium väljer varje klass en representant till programmötet. På 
programmötet samråder representanter för elever, lärare och skolledning kring 
programmets innehåll och utveckling samt studiemiljö. 

Programmötet fungerar som intresseorganisation för skolans elever. Programmöten 
har som uppgift att: 

• Verka som elevernas fackförening 
• Verka för att skolan präglas av ett demokratiskt synsätt 
• Sörja för elevernas trivsel 

 

Burgårdens Elevkår 
Elevkåren är en förening skapad av eleverna på skolan för er elever. Elevkåren arbetar 
för att skapa en mer givande skoltid för alla våra medlemmar!  
 
Här kan du läsa mer om Burgårdens Elevkår. 
 
 

https://www.facebook.com/burgarden/
https://www.instagram.com/burgardens_gymnasium/
https://www.instagram.com/burgardens_gymnasium/
https://www.youtube.com/channel/UCBJEL-864wgOuMr_THkj9Dw?app=desktop
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201851310100590
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Dina studier 
 

Gymnasieexamen 
När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en 
yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. 
 

Yrkesexamen 
För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du 
ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och 
matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de 
programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. 
 

Högskoleexamen 
För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska 
vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 
1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt 
gymnasiearbete. 

En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis. 
 

Introduktionsprogram 
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 
nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

 
Studieplan 
Du hittar din studieplan på Vklass. Har du frågor om din studieplan kontakta din 
studiehandledare. 
 

Betyg 
Du hittar dina betyg på Vklass Har du frågor kontakta din studiehandledare eller 
lärare i kursen det gäller. 

 

Modersmålsundervisning 
Elever i gymnasieskolan och särskolan kan få modersmålsundervisning. För att få 
delta ska barnet använda språket hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. 

Elever som talar ett av de nationella minoritetsspråken har rätt till 
modersmålsundervisning även om det inte är ett levande språk i hemmet. Nationella 
minoritetsspråk är samiska, tornedalsfinska, finska, romani chib och jiddisch. 

Har du frågor om modersmålsundervisning kontakta din mentor. 
 
Här kan läs mer om modersmålsundervisning 

  

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2015118202242155
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Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
På yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors APL. APL är det tillfälle under din 
skolgång då du får chansen att uppleva yrket i verkligheten. Du får chansen att 
utveckla kunskaper i din blivande yrkesroll. 

Några veckor innan det är dags för APL får du reda på vilken av dina sökta APL-
platser du fått. Du får då också ett telefonnummer till din handledare. 

 
Närvaro och frånvaro 
För att du ska lyckas med din gymnasieutbildning är du självklart med på alla 
lektioner. Om du blir sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig så vi vet varför du inte 
är här. När du är tillbaka pratar du med dina lärare så du vet vad du har missat när du 
var borta. Elever som deltar aktivt i undervisningen lyckas med sin utbildning. 

 

Sjukanmälan 
Sjukanmälan gör vårdnadshavaren digitalt på Vklass. Du gör sjukanmälan varje dag 
om du är sjuk flera dagar. Sjukfrånvaron registreras direkt i ett frånvaroprogram och 
kan genast ses av lärare och mentor. 

Vårdnadshavare eller myndig elev ska kontakta elevhälsovården om eleven har varit 
sjuk mer än en vecka. 

 

Studiemedel – CSN 
När du går i gymnasiet får du pengar från CSN, studiebidrag. Tanken är att det ska 
underlätta för dig som studerar. För att få studiebidraget måste du läsa på heltid. Om 
du har ogiltig frånvaro kan du bli av med studiebidraget. 

Här kan du läsa mer om CSN 

 

Ledighet 
Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledighet. Om du behöver vara ledig kan du 
få en blankett av din mentor, eller hämta en på expeditionen. Den lämnas ifylld och 
underskriven av vårdnadshavare till din mentor. 

Rektor, eller den rektorn utser, får bevilja ledighet sammanlagt 10 skoldagar under ett 
läsår. Ledighet mer än 10 dagar per läsår beviljas endast i undantagsfall och bara om 
det finns synnerligen starka skäl. 

Vid all beviljad ledighet har föräldrarna ansvaret för att eleven tar igen de kunskaper 
och uppgifter som eleven skulle ha arbetat med under ledigheten. Skolan har ingen 
skyldighet att erbjuda extra skrivningstillfällen eller extra undervisning för de 
kursmoment du missat under din ledighet. Du har själv ansvar för att inhämta 
förlorad undervisning. Prata med respektive lärare. Försök att lägga tandläkar- och 
läkarbesök till schemafri tid. 

https://www.csn.se/
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Allmän information 
 
Elevskåp 
Elevskåpen är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läroböcker 
och ytterkläder. Förvara aldrig värdesaker eller kontanter i ditt elevskåp. Skolan 
ersätter inte värdesaker vid ev. stöld. 

För att få tillgång till ett eget elevskåp ska du först ha undertecknat blanketten 
“Elevskåp”, och därigenom visat att du är införstådd med de regler som måste följas. 
Blanketten delas ut vid skolstart. 

 

Västtrafiks skolkort 
Som elev på Burgårdens gymnasium får du ditt skolkort skickat till din hemadress. 
Om du är folkbokförd utanför Göteborgs stad måste du ansöka om skolkort i den 
kommun som du är folkbokförd i. Har du frågor om ditt skolkort kontakta 
elevadministrationen för ditt program. 

 

Stöld 
Undvik att ha med stöldbegärliga saker till skolan eftersom det är ägaren som 
ansvarar för sina privata ägodelar. Det är den bestulne som får ersätta det stulna och 
göra polisanmälan. 

 

Upphittat 
Upphittade föremål lämnar du till administrationen. Du kan hämta ut borttappade 
saker under administrationens öppettider.  
 

Allergi 
Många ungdomar är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och sesam. Dessa 
allergener är luftburna och kan utlösa livshotande reaktioner hos personer med 
allergi.  
 

Skolan ska vara en säker plats och därför har kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, 
beslutat att förbjuda nötter, jordnötter, mandel och sesam. Förbudet gäller på skolan, 
alla dagar dygnet runt. Var även medveten om innehållet om du tar med utflyktsmat 
och fika till skolan.  

I Burgårdens lokaler hus A finns en konditoriutbildning. Därför kan det förekomma 
nötter i lokalerna.  
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Elevförsäkringar 
Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla skolelever som är 
folkbokförda i Göteborg och som gäller till och med 17 års ålder, eller så länge de går i 
gymnasiet. 

Om olyckan är framme – kontakta Protector: 
Telefon: 08-410 637 27 

Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se Klicka på ”Anmäl 
skada” och sen på ”Person och Kommunolycksfall” 
E-post: skador@protectorforsakring.se 
 
Här kan du läsa mer om din elevförsäkring. 

 

Din skoldator 
Hos oss kommer du som elev att få låna en skoldator (Chromebook) att använda i 
undervisning och för kommunikation via Vklass. 

Vid lån av en personlig dator ansvarar både du som elev och du som vårdnadshavare 
för att datorn används på ett ansvarsfullt sätt och att reglerna för användning och 
hantering följs. 

Datorn ägs av Göteborgs Stad och du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på 
annat sätt överlåta datorn till någon. 

Lösenord och användarkonto är personliga. Dessa ska skyddas och får inte 
överlämnas till eller användas av någon annan. 

Alla respekterar människors lika värde, använder ett vårdat språk samt värnar om 
såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet. 

  

Internet 
Internetanvändning ska i första hand ske som en del i undervisningen och 
uppkoppling till internet via skolan görs i enlighet med skolans instruktioner. Det är 
inte tillåtet att besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll eller spara 
bilder eller text som kan uppfattas som stötande eller kränkande om detta inte är 
överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. 
 

  

http://www.protectorforsakring.se/
mailto:skador@protectorforsakring.se
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.b588dd93-b04f-40ae-ac5a-f63dbc3a188f
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Regler för ett schysst nätklimat  
Skolmiljön på Burgården ska präglas av hänsyn och respekt för varandras lika värde 
och rätt till trygghet och studiero. Detta gäller också på nätet. 

• Be om lov innan du fotograferar eller filmar andra. 
 

• Be om lov innan du postar foto eller film på andra. 
 

• Skriv inga kränkande kommentarer om dina  
skolkamrater/lärare på nätet. 
 

• Säg ifrån om du upptäcker kränkande kommentarer och bilder på nätet. 
Berätta för din mentor eller någon annan vuxen på skolan om du ser eller 
hör något på nätet som inte är okej, 
 

• Att ladda ned eller lagra elektroniskt material som kan skada utrustningen 
är olagligt eller missbruka övriga resurser. Det omfattar även nedladdning 
av program, mp3-filer, filmer och bilder samt installation av program på 
skolans datorer om inte ansvarig lärare bedömer att det ingår i 
undervisningen. 
 

• Att medvetet sprida virus, hacka sig in i datasystem lokalt eller globalt. 
Observera att upphovsrättsligt skyddat material som exempelvis 
programvaror, filmer, illustrationer och texter inte får laddas ner, kopieras 
eller användas utan tillstånd/licens. 
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E-post 
E-post ska först och främst användas i studierna. Det är inte tillåtet att kränka, hota 
eller på annat sätt förolämpa någon. Det är inte heller tillåtet att göra massutskick till 
användare om inte ansvarig lärare bedömer att det ingår i undervisningen. 

 

Övervakning 
Med hänsyn till att det i samhället förekommer att IT-resurser används för illegala 
ändamål eller ändamål som kan betraktas som stötande så loggas dataanvändaren 
lämnar vid användandet. Dessa loggar kan komma att användas vid utredningar av 
säkerhetsbrott eller misstanke om oegentlighet. 

Om du bryter mot dessa anvisningar riskerar du att få ditt användarkonto stängt. 
Skolan anmäler varje misstanke om lagbrott. Det är ansvarig rektor som beslutar om 
eventuella åtgärder i varje 
enskilt fall. 
 
Ställ dina frågor till digitala supporten på deras Facebooksida: 
Här hittar du mer information hur du går tillväga vid stöld. 
 

  

http://www.facebook.com/digitalsupportskanegatan
https://sites.google.com/skola.goteborg.se/skanegatanservice/it-rutiner-elever/elevens-ansvar?authuser=2
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Café Hörnan  

 
Café Hörnan är Burgårdens elevcafé. Här kan du äta frukost, fika, spela spel och 
plugga tillsammans med vänner. Vi har gemensamt ansvar för att alla ska trivas i 

Cafét. När vi besöker caféet följer vi våra gemensamma ordningsregler.  
 

• Vi visar ömsesidig respekt 
Vi uppträder hänsynsfullt och visar ömsesidig respekt.  Vi accepterar alla 
oavsett kön, funktionsvariation, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell 
läggning. 
 

• Vi använder ett vårdat språk 
Vi pratar alltid respektfullt med varandra, använder ett vårdat språk och 
utsätter aldrig någon annan för våld, hot, mobbning eller trakasserier. 
 

• Vi respekterar de vuxna och följer deras beslut. 
 

• Vi håller rent och snyggt 
Vi tar ansvar för våra lokaler och arbetsmiljö och plockar bort efter oss, 
ställer i ordning stolar och håller rent och snyggt. 
 

• Vi pratar på en lagom ljudnivå  
Vi pratar och diskuterar på en ljudnivå som inte stör andra. Vi lyssnar bara 
på musik eller kollar på klipp om vi har hörlurar. 
 

Den elev som stör eller på annat sätt uppträder olämpligt och som inte ändrar sitt 
beteende efter uppmaning kan utvisas från caféet.  
 
Här kan du läsa mer om Café Hörnan.  

 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201931713327553

