Koulun arvopohja, säännöt ja koululaki






Kaikkien koulussa toimivien tulee puolustaa koululain ja tämän
opetussuunnitelman mukaisia perusarvoja ja selkeästi torjua
kaikki, mikä on niitä vastaan. (Lgr 11).
Tämä tarkoittaa, että koulun tulee työskennellä niiden
demokraattisten arvojen puolesta, joihin Ruotsin lainsäädäntö
perustuu.
8 § Syrjintälaissa (2008:567) on määräyksiä, joiden tarkoituksena
on vastustaa syrjintää ja muulla tavoin edistää koulutusalueella
yhtenäisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sukupuolesta,
sukupuolirajat ylittävästä identiteetistä tai ilmaisusta, etnisestä
kuuluvuudesta, uskonnosta tai muusta uskonkäsityksestä,
toimintarajoitteista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä
riippumatta. Laki (2014:960)
Tämä tarkoittaa, että kaikilla tytöillä/pojilla/naisilla/miehillä on
täsmälleen samat oikeudet ja arvo sukupuolesta, sukupuolirajat
ylittävästä identiteetistä tai ilmaisusta, etnisestä kuuluvuudesta,
uskonnosta tai muusta uskonkäsityksestä, toimintarajoitteista,
seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta.
6 § Koulu- tai esikouluyksikössä, jossa on julkinen päämies, tulee
koulutuksen olla ei-tunnustuksellista (ei-tunnustuksellinen = ei saa
esiintyä uskonnollisia aineksia).
Kaikissa kunnan kouluissa on julkinen päämies (Hedemoran
kunta) ja se tarkoittaa, että uskonnollisia aineksia ei saa esiintyä.
Ohjeiden mukaan koulun päättäjäiset voidaan pitää Ruotsin
kirkossa, mutta ilman rukouksia, siunauksia jne.



Jos joku on saanut tietoonsa syrjivää ja/tai loukkaavaa kohtelua,
tulee hänen ilmoittaa tästä pikaisesti esikoulun johtajalle/rehtorille.
Tämä tarkoittaa, että esikoulun johtajan/rehtorin tulee
pikaisesti tutkia tapahtunut ja ilmoittaa tämä päämiehelle
(Bildningsnämnden/Sivistyslautakunta).



Jokaisella koululla on omat järjestyssääntönsä, joita muokataan
kerran vuodessa yhdessä oppilaiden kanssa. Tämän jälkeen
rehtori tekee päätöksen järjestyssäännöistä.



6 § Rehtori tai opettaja saa ryhtyä niihin välittömiin ja tilapäisiin
toimiin, jotka ovat aiheellisia oppilaiden turvallisuuden ja
opintorauhan varmistamiseksi tai oppilaan järjestystä häiritsevän
käytöksen vuoksi. (Koululaki). Tämä saattaa tarkoittaa, että
oppilas voidaan poistaa tilasta, esineitä saatetaan ottaa huostaan,
oppilas voidaan lähettää kotiin, kun ensin on saatu yhteys
vanhempiin tai että selvityksen jälkeen voidaan oppilas sijoittaa
tilapäisesti toiseen kouluyksikköön.



Koululain nojalla tulee koulun ja kodin tehdä yhteistyötä lapsen
parhaaksi. Koulun tulee kuulla vanhempia, mutta koulu ei voi
tehdä poikkeuksia koululaista tai opetussuunnitelman
tavoitteista. Toimintarajoitteisilla oppilailla voi olla erityisiä
syitä.



Lihavoidut ja kursiivilauseet ovat koululain ja
opetussuunnitelman selityksiä.

