
 
 
 
 
 

Handlingsplan för trygghet och studiero för elever på Hishultskolan 2015 
 

Det är viktigt att alla i skolan, såväl elever som personal, trivs i skolan och blir 
bemötta med respekt.  Vi eftersträvar en kombination av studiero och kreativ 
atmosfär på lektionerna. På raster ska man känna sig trygg i såväl korridor, matsal 
som i omgivningen kring skolan. 
 
Det bör betonas att vi tror gott om alla elever. Vi vill hjälpa och stödja den som har 

ett oacceptabelt beteende. I läroplanens första del kan man läsa följande: 

 

”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet ska därför ske i samarbete med hemmen” 

 

Därför är det viktigt att vårdnadshavare blir informerad och delaktig vid konflikter 

mellan elever. För att skapa trygghet och studiero i skolan är vårdnadshavare i 

högsta grad ansvarig för sitt barns beteende och en viktig samarbetspartner när 

konflikter ska lösas och/eller åtgärder diskuteras. 

 
Nedan beskrivs de åtgärder som Hishultskolan vidtar för att markera vikten av 
trygghet och studiero på skolan. Åtgärderna bygger på skollagens kapitel 5 och följer 
den ordning som finns i detta kapitel. I varje ärende görs dock en individuell 
prövning vilken åtgärd som kan vara aktuell. Inga av dessa åtgärder kräver elevs eller 
vårdnadshavares samtycke. Utöver detta kan skolan i samarbete med vårdnadshavare 
gemensamt besluta om andra åtgärder för att en elev ska bryta ett negativt beteende.  
 
Skollagen Kap 5  

§6 Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till 

rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.  

”Om en elev brister i sitt uppförande så att andra drabbas (stökigt beteende och/eller 
kränkningar), ska undervisande lärare och/eller mentor prata med eleven i fråga och 
meddela vårdnadshavare om det oacceptabla läget. Både elev och vårdnadshavare 
ska också informeras om vilka åtgärder som skolan kommer att vidta om elevens 
beteende inte förändras till det bättre.” 
 
 
Åtgärd 1 
Utvisning från lektionssalen. (§7) 
Om en elev stör ordningen på lektionen och trots tillsägelse inte slutar, får läraren 
visa ut eleven för återstoden av lektionen. Undervisande lärare ska meddela mentorn 
om incidenten. 
 
 



 
Åtgärd 2 
Beslut om kvarsittning. (§8) 
Om en elev trots tillsägelser och varning om åtgärd inte förändrar sitt beteende kan 
mentor och/eller rektor besluta att en elev ska stanna kvar en timme efter att skolans 
undervisning avslutats.  
Mentor ansvarar för att meddela vårdnadshavare beslutet. 
 
 
Åtgärd 3 
Beslut om utredning. (§9) 
Om en elev trots tillsägelser och varning om åtgärd inte förändrar sitt beteende eller 
gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse ska rektor se till att en utredning görs. 
Om utredningen kommer fram till att kränkning och trakasserier skett ska detta 
anmälas till Barn- och ungdomsnämnden.  
Mentor ansvarar för att meddela vårdnadshavare till inblandade elever om 
utredningens innehåll. Åtgärder § 10 
 
Åtgärd 4 
Beslut om skriftlig varning. (§11) 
I kombination med åtgärd 3 eller i de fall en annan utredning visar att en elev inte 
förändrar sitt beteende till det bättre trots tillsägelse ska rektor utfärda en skriftlig 
varning. Förutom bakgrund till beslut innehåller skriftlig varning också information 
om vilka åtgärder som kommer att sättas in om beteendet inte förändras. 
Rektor meddelar vårdnadshavare beslutet. 
 
 
Åtgärd 5 
Beslut om tillfällig omplacering. (§12) 
Om en elev trots skriftlig varning inte förändrar sitt beteende ska rektor ta beslut om 
tillfällig omplacering av eleven till annan klass eller undervisningsgrupp för att 
försäkra andra elever trygghet och studiero. Omplacering kan också ske till annan 
plats inom samma skolenhet. Denna omplacering får ske upp till två veckor och vid 
synnerliga skäl upp till fyra veckor. 
Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare. 
 
 
Åtgärd 6 
Beslut om omplacering till annan skolenhet. (§13) 
Om åtgärder enligt §12 inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra 
omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt 
ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. 
Denna omplacering får ske upp till två veckor och vid synnerliga skäl upp till fyra 
veckor. 
Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare innan flytten genomförs.  
 
 
 
 
 



Åtgärd 7 
Beslut om avstängning. (§14-15) 
Rektor får besluta om att stänga av en elev om 
 
1. det är nödvändigt med hänsyn tagen till övriga elevers trygghet och studiero. 
2. syftet med åtgärderna 5 och 6 inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl 

med hänsyn till elevens beteende. 
3. Kompensation av förlorad undervisningstid. 
 
En elev får stängas av högst en vecka i taget och högst två veckor på ett kalenderår. 
Rektor ansvarar för att meddela vårdnadshavare. 
Inhämta yttrande från vårdnadshavare innan avstängning sker, informera BUN samt 
SOC. 
 
Detta är en konsekvenstrappa som vi på Hishultskolan kommer att arbeta efter i bla 
vår Likabehandlingsgrupp och under övrig tid både under skol- och fritidstid där 
Förskoleklassen även ingår i detta arbete med alla elever i ett 1-12 års perspektiv 
med start redan i förskolan med att prata om vår Värdegrund.  Vi påbörjar arbetet 
med eleven/eleverna från åtgärd 1 och om detta inte hjälper så går man vidare till 
åtgärd 2 osv. Det är ingen nödvändighet att gå varje steg i trappan. Exempelvis vid 
allvarliga händelser kan det bli aktuellt med en ingripande åtgärd direkt.   
 
 
Rektor Marie Lövkvist 
2015-04-20 
 
 
 
 

 


