
Trygghet och studiero

Rektorn och lärarna har befogenheter att vidta tillfälliga åtgärder för trygghet och studiero
- Omedelbara och tillfälliga åtgärder; tillrättavisning, omflyttning i klassrummet, gå emellan 

bråk, stoppa skadegörelse. 

- Ta ifrån en elev ett föremål om det stör eller riskerar att skada någon (knivar, vapen, 
droger, fyrverkerier eller kemikalier kan alltid omhändertas, och ska polisanmälas). 
Föremålet måste lämnas tillbaka i slutet av dagen. Om det är ett farligt föremål kan man 
omhänderta föremålet i upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas. 
Föremål som tas omhand ska dokumenteras skriftligt.  

- Kvarsittning och utvisning. Om en elev stör eller uppträder olämpligt och inte lyssnar när 
läraren säger till får läraren utvisa eleven resten av lektionen. Rektorn eller läraren kan 
också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningen 
eller komma en timme innan undervisningen börjar. Utvisning och kvarsittning ska 
dokumenteras.  
Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen/uppträtt olämpligt/gjort något 
allvarligare, ska rektorn se till att saken utreds. Skolan ska samråda med elevens 
vårdnadshavare i utredningen. Eleven kan då få en skriftlig varning.

- Skriftlig varning. En skriftlig varning ska innehålla information om vad som händer om 
eleven inte ändrar sitt beteende. Syftet med den skriftliga varningen är att dokumentera 
det som har kommit fram och bestämts i samtalen med eleven om vilka konsekvenser 
det kan få om hon eller han inte ändrar sitt beteende. Avsikten är också att peka på att 
skolan inte accepterar elevens uppförande. Elevens vårdnadshavare ska informeras om 
rektorns beslut.

- Tillfällig omplacering av en elev. Efter en utredning och om åtgärderna i utredningen inte 
har någon effekt får rektorn tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller 
till en annan plats inom samma skolenhet. Omplaceringen får bara i undantagsfall gälla 
längre än två veckor, och den får aldrig vara längre än fyra veckor.Vårdnadshavaren ska 
informeras om rektorns beslut. Den som beslutar om omplaceringen ska även 
dokumentera det. I akuta fall kan man göra en tillfällig omplacering utan utredning.

- Avstängning. I vissa fall får rektorn besluta att stänga av en elev, tex vid grovt våld som 
polisanmälts.

Källa: Skolverket



Sammanfattning av den disciplinära konsekvenstrappan:

1. Dokumentera allt som rör specifika elever, tillrättavisningar, bråk, skadegörelse, 
beslagtagna föremål etc.

2. Utvisning från lekton. Kvarsittning eller försittning. Dokumentera.
3. Utredning tillsammans med vårdnadshavarna. Dokumentera.
4. Skriftlig varning, rektor kopplas in. Dokumentera.
5. Tillfällig omplacering, 2-4 veckor. Dokumentera.
6. Avstängning. Dokumentera.


