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bilaga 2 - till skolans ordningsregler

Vad händer när eleven bryter mot skolans ordningsregler?
Närmare bestämmelser om disciplinära åtgärder finns i skollagen 5 kap.
Att fatta beslut om disciplinära åtgärder innebär myndighetsutövning, därför ställs det särskilda krav på
handläggning och beslut i sådana ärenden. Nedan följer en stegvis genomgång av bestämmelserna.
Steg ett
– uppmaning att ändra beteende vid mindre förseelse
Om en elev har begått en mindre förseelse eller uppträtt olämpligt, ska läraren på lämpligt sätt uppmana eleven
att ändra sitt uppförande.
Steg två
– utredning av läraren och utvisning från pågående lektion
Om eleven inte bättrar sig efter att ha uppmanats till detta ska undervisande lärare försöka utreda orsaken till
beteendet. Läraren får visa ut eleven från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående
undervisningspass
Steg tre
- kvarsittning
Lärare eller rektor får besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att
skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.
Steg fyra
– utredning av rektor vid upprepade förseelser
Har en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare
förseelse, ska biträdande rektor/rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Skolläkare och annan företrädare för
elevvården ska vid behov medverka vid utredningen.
– rektor får utdela skriftlig varning
Med anledning av vad som framkommit vid utredningen ska rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektorn får
då ge eleven en skriftlig varning.
– information till vårdnadshavare
Utdelas en varning ska elevens vårdnadshavare underrättas, om eleven inte har fyllt arton år eller ingått
äktenskap.
Steg fem
– avstängning
Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stängas av en elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på något annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens
måluppfyllelse.
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
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