I kraft fr.om. 1.11.2019
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

ORDNINGSREGLER VID OMNIA
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Ordningsregler vid Omnia
Omnias ordningsregler omfattar bestämmelser om de rättigheter och skyldigheter som en studerande har,
utgående från aktuell lagstiftning för utbildning. Syftet med ordningsreglerna är att främja hinderfri
inlärning och garantera studerande, elever, praktikanter och hela personalen en trygg och trivsam
omgivning. Ordningsreglerna är i kraft i Omnias utrymmen och gårdsområden samt andra omgivningar i
samband med studierna. Reglerna ska följas under Omnias egna eller av andra anordnade evenemang, där
den studerande representerar Omnia. I ordningsreglerna används termen studerande och med den syftar
man till Omnias alla olika studerande, elever, praktikanter och deltagare i verkstadsperiod inom unga
arbetsverkstäder.
1. TRYGG OCH TRIVSAM LÄR- OCH PRAKTIKMILJÖ
Studerande har rätt till en trygg studie- eller praktikmiljö. Omnia är skyldig att med ändamålsenliga
åtgärder säkra studerandes säkerhet och hälsa.
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Studerande ska med sitt uppförande upprätthålla och främja en positiv atmosfär.
Inget slag av psykisk eller fysiskt våld, mobbning eller trakasserier är tillåtet.
Mobbning leder omedelbart till åtgärder.
Studerande är till sin del ansvarig för att utrymmen och gårdsområden används på ett ändamålsenligt
sätt och hålls snygga. Omnia har kameraövervakning med inspelning.
Studerande har som skyldighet att sätta sig in i säkerhetsregler och -planer för de olika platserna och
grenarna samt följa dessa och andra anvisningar som personalen ger.
Studerande ska på lektionerna och i sitt arbete använda ändamålsenliga arbets- och skyddskläder samt
andra skydd enligt anvisningar. För säkerheten ska man kontrollera att plagg eller annat liknande kan
fastna någonstans och orsaka fara för personen själv eller för andra. Under studier på arbetsplats följer
man de regler som arbetsplatsen fastställt för klädsel.
På grund av hygienkrav ska studerande klä sig på det sätt som arbetet förutsätter samt följa de
tillvägagångssätt som till exempel livsmedelsarbete har i enlighet med hygienkraven.
Studerande har skyldighet att informera personalen om alla brister i läroverktyg, fastigheter, i
säkerheten eller arbetssäkerheten.
Studerande har tystnadsplikt beträffande känslig och konfidentiell information som framkommer under
lärsituationer och på arbetsplatser.
I trafiken och vid parkering på Omnias områden ska man följa trafikreglerna och fastighetens egna
anvisningar.
Studerande ska kunna identifieras vid lärsituationer och vid ärenden i Omnia. Studerande ska alltid
kunna identifieras i läroinstansen i samband med undervisning, på studiebyrån, användning av
studieförmåner (t.ex. vid kassan i samband med studerandemåltid), vid ärenden till personalen, vid
prov- och bedömningssituationer samt i studerandevården för att kunna fastställa person. Användning
av klädsel som täcker ansiktet är inte tillåten i Omnia. Det är fråga om identifierbarhet och
säkerställande av säker studie- och arbetsmiljö för alla, och har inget samband begränsande av
religionsfrihet eller självbestämmanderätt.
Reglerna om säkerhet i studiemiljön och arbetssäkerhet gör det möjligt att ingripa i klädseln ifall den
med hänsyn till arbetssättet kan utgöra tydlig risk för elevens egen eller för andras säkerhet.
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Omnia har en plan för främjande av studiero och förebyggande av mobbning (www.omnia.fi) Omnia har
verksamhetsprinciper för jämlik och likvärdig behandling av studerande (www.omnia.fi).
2. RÖKNING, SNUS OCH RUSMEDEL
●
●
●

Omnia är rökfritt. Rökning och hantering och användning av tobaksprodukter (även elcigarett) är
förbjuden i Omnias utrymmen och på gårdsområdena. (L639/76 och L765/94).
Det är förbjudet att medha, inneha, sälja och inta rusmedel och narkotiska medel likaså är det
förbjudet att vara under påverkan av dessa. (L1143/1994, L1289/1993, L1304/1993).
Omnia har plan för ingripande vid användning av rusmedel (www.omnia.fi)

3. ANDRA REGLER
●

●
●
●
●

●
●

Till Omnias utrymmen får man inte ta med och man får i utrymmena inte heller inneha sådant föremål
eller ämne, vars innehav är förbjuden i annan lag eller med vilken man kan utsätta sig själv eller annan
för risk, eller som särskilt lämpar sig för skadegörelse på egendom och för vars innehav det inte finns
någon god orsak.
I ärenden i samband med studieprestationer ska man agera hederligt, utan fusk.
För användning av datanät och -system finns skilda användarregler för Omnias datanät och -system
(www.omnia.fi), och studerande och praktikanter ska följa dem.
Användning av mobiltelefoner och andra mobila apparater, samt inspelning av bild eller ljud med dem, i
lärsituationer förutsätter tillstånd av läraren i fråga.
Publicering av bilder eller film som tagits på Omnias område eller evenemang förutsätter tillstånd av de
personer som kan identifieras i materialet. Tillståndsblankett och noggrannare anvisningar
(www.omnia.fi)
Omnia ansvarar inte för egendom som lämnats i utrymmena.
Idkande av egen företagsverksamhet i undervisningssituationer eller i Omnias utrymmen förutsätter
tillstånd.

4. DELTAGANDE I STUDIER
Punkterna gäller för alla studerande vid Omnia, till lämpliga delar även vuxengymnasieverksamheten,
det fria bildningsarbetet och arbetarinstitutets kursverksamhet eller ungas verkstäder.
Studerande har rätt att få undervisning och handledning enligt läroplanen. Omnia ansvarar för att ordna
utbildning enligt läroplanen och schemat.
●
●

●
●
●

Studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och förbereda sig för undervisningen med behövliga
verktyg och material enligt lärares anvisningar.
Studerande ska delta i undervisningen enligt sin personliga plan, om man inte befriat eller
tillgodoräknat / erkänt kunnande för detta, eller om det inte antecknats avvikande utförandesätt i den
personliga planen.
Under inlärning i arbete, arbetsplatsorienterande period, studerande följa arbetstider och regler som
man kommit överens om med arbetsplatsen.
Vid oundviklig frånvaro ska studerande omedelbart meddela om saken till lärare eller gruppledare.
Läkarintyg eller intyg från hälsovårdare ska ges vid frånvaro som varar över fem dagar eller vid begäran.
Oundviklig frånvaro som man vet om på förhand ska studerande skilt komma överens om.
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Studerande har inte möjlighet att välja arbetsuppgifter eller -situationer som övas på basis av religiös eller
annan övertygelse / värdegrund / etik. Förkovrande av kunnande går främst. Studerande ska ha beredskap
för följande arbetssituationer som varje studiehelhet förutsätter:
●
●

professionellt bemöta och vårda personer som representerar annan religion, annat kön, annan sexual
läggning, nationalitet eller övertygelse,
hantering av livsmedel och portionering av mat åt patient/klient och assistans åt patient/klient i
måltidssituationer med råvaror som är förbjudna inom egen religion.

Noggrannare anvisningar om deltagande i undervisning och studier www.omnia.fi/opiskelijansivut.
5. BEHANDLING AV REGELBROTT
Studerande styrs främst med diskussioner och råd, så att denna har möjlighet att slutföra sina studier.
Studerandes frånvaro och smärre tvister behandlas främst med gruppledaren, utbildningschefen och
branschrektorn. Vid behov grundar man en mångprofessionell studievårdsgrupp som behandlar en
enskild studerandes eller en studerandegrupps ärenden. Innan disciplinära åtgärder hör man den
studerande och gör en utredning. Samarbetet med minderåriga studerandes vårdnadshavare är viktigt. I
Omnia har man skrivit noggrannare anvisningar om disciplinära åtgärder och tillvägagångssätt med dem.
Punkterna gäller för alla studerande vid Omnia, till lämpliga delar även vuxengymnasieverksamheten,
det fria bildningsarbetet och arbetarinstitutets kursverksamhet eller ungas verkstäder.
●
●

●
●
●
●

●

●
●

Läraren antecknar studerandes närvaro/frånvaro och försening i studenthanteringssystemet.
Läraren / verksstadsledaren kan avlägsna en studerande från lektionen för den resterande delen av
lektionen eller arbetsdagen från läroinstansens evenemang på grund av störande eller våldsamt
uppförande.
Lärare eller annan medlem av personalen kan ge muntlig anmärkning åt en studerande som bryter mot
ordningsreglerna.
Vid givande av en andra muntlig anmärkning går man tillväga på samma sätt som vid givande av den
första muntliga.
Rektorn kan ge en studerande skriftlig varning ifall överträdelserna fortsätter efter muntliga varningar
eller om överträdelsernas karaktär förutsätter det.
Utbildningschefen kan neka studerande deltagande i undervisningen för högst tre arbetsdagar, ifall det
föreligger fara att andras säkerhet lider av studerandes våldsamma eller hotfulla uppförande eller
verksamheten betydligt försvåras på grund av studerandes störande uppförande.
Utbildningschefen betraktar att en studerande avträtt sina studier om denna som inte slutfört sina
studier inom utsatt tid eller om studerande utan giltig orsak varit frånvarande och det är uppenbart att
denna inte har som avsikt att fortsätta sina studier.
Rektorn kan reglera en studerande i högst tre månaders tid.
Studerandes rättssäkerhetsråd kan reglera en studerande för högst ett år.

Förbjudna föremål och ämnen
●

Rektor/branschrektor/utbildningschef/verkstadsledare och lärare kan tillsammans eller skilt under
arbetsdagen ta i sin besittning ett förbjudet föremål eller ämne av studerande.
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●

●

●

●
●

Rektor/branschrektor/utbildningschef/verkstadsledare och lärare kan använda nödvändiga och rätt
dimensionerade kraftåtgärder för att ta i besittning förbjudet föremål eller ämne, ifall studerande gör
motstånd och ifall föremålen och ämnena utgör omedelbar fara för studerandes egen eller andras
säkerhet.
Lärare och utbildningschef/branschrektor/rektor/verkstadsledare här rätt att under arbetsdagen
kontrollera de förvaringsutrymmen studerande har i användning i Omnia samt studerandes plagg
utsidigt, för att beslagta farligt föremål eller ämne, om det är uppenbart att studerande har med sig
sådana föremål eller ämnen och vid begäran vägrar att överlåta dem eller påvisar inte på tillförlitligt
sätt avsaknad av dessa.
Föremål och ämnen som beslagtagits överlåts åt studerande eller minderårigas vårdnadshavare eller
annan laglig representant. Föremål och ämnen som överlåts åt studerande själv, överlåts vid
studiedagens slut.
Beslagtagna narkotiska medel, skjutvapen samt andra motsvarande farliga ämnen/föremål överlåts
omedelbart till polisen.
Föremål och ämnen kan bevisligen destrueras om de inte hämtats ut inom tre månader från
meddelande.

Förlorad studierätt
●
●

●

Studerandes rättssäkerhetsråd beslutar om eventuell annullering av studierätt, ifall studerande har
visat sig tydligt olämplig för de praktiska uppgifterna eller inlärning på arbetsplats som ingår i studierna.
Studerandes rättssäkerhetsråd kan besluta om visstidsreglering av studerande, ifall överträdelsen är
allvarlig eller om studerande fortsätter med det osakliga uppförandet efter skriftlig varning. Studerande
kan regleras för högst ett år. Innan reglering hör man studerande och minderårigas vårdnadshavare.
Ifall studerande vägrar att delta i kontroller och undersökningar för konstaterande av hälsotillstånd
(även s.k. drogtest), kan man avbryta studierätten tills studerande deltar i nödvändiga kontroller och
undersökningar.

Ersättningsskyldighet
●
●

Ersättningsskyldighet för Omnias egendom som skadats på grund av försumlighet eller tappats bort
bestäms enligt lagen om skadeersättning (412/1974).
Omnias försäkringsskydd täcker studerande inom Omnias läroplansbaserade verksamhet. Ifall
studerande har utan tillåtelse avlägsnat sig från skolan område eller annan lärmiljö, är dennas
försäkringsskydd inte i kraft.

Anvisning för disciplinering och plan för användning av disciplinära åtgärder och tillvägagångssätt i
samband med dessa, träder i kraft 1.11.2019.

ANDRA ANVISNINGAR
Utöver dessa har varje utbildningsform / verksamhet, baserat på dess speciella karaktärsdrag, även
noggrannare anvisningar, som informeras åt dem som deltar i verksamheten.
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CENTRAL LAGSTIFTNING OCH MINISTERIETS BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR
Lag och förordning om yrkesutbildning (L531/2017 och A673/2017)
Gymnasielag och förordning (L714/2018 och A810/2018)
Lag om grundläggande utbildning och förordning (L628/1998 och A852/1998)
Lag om fritt bildningsarbete och förordning (L632/1998 och A805/1998)
Ungdomslag (L1285/ 2016) och lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (L189/2001)
Utarbetande av ordningsregler, Utbildningsstyrelsens anvisning 1/012/2016

UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING AV ORDNINGSREGLERNA
Ansvarslärare/ledare går igenom ordningsreglerna med alla studerande i början av studierna.
Ordningsreglerna granskas årligen eller vid behov. Ordningsreglerna finns på www.omnia.fi.

Godkänd med beslut av samkommunens chef 1.11.2019 § 63.

