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POLICY VID KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD
1. Akuta konflikter reds ut så snabbt det går.
2. Allt annat reds ut på nästa rast. (De som har varit i konflikt får alltså stanna inne på
rasten.)
3. Slutar man inte får man vara inne på rasterna en tid eller annan inskränkning.
4. Konflikter i klassrummet, som är grövre och som inte kan redas ut utan att arbetsron
för resten av klassen störs eller upprepat störande beteende som medför att alla
elever inte tillförsäkras en skolmiljö präglad av studiero (5 kap. § 3 skollagen) leder till:
a. Utvisning ur klassrummet och meddelande hem (5 kap. § 7 skollagen) och/eller
b. Kvarsittning för att ta igen förlorad arbetstid eller för att reda ut orsaken till
konflikten eller beteendet. (5 kap. § 8 skollagen)
5. Vid fortsatt störande av studieron, trots utvisning och/eller kvarsittning, antingen
genom ett fortsatt störande beteende eller genom att starta ytterligare konflikter
resulterar i att en:
a. Utredning i samråd med elevens vårdnadshavare genomförs för att ta reda på
orsakerna till det fortsatta olämpliga beteendet med syfte på att få slut på det.
(5 kap. § 9 skollagen)
6. Om inte ovan nämnda åtgärder medför att det störande beteendet slutar får eleven
en:
a. Skriftliga varning där eleven och vårdnadshavaren informeras om vilka
ytterligare åtgärder som kommer att vidtas om elevens inte ändrar sitt
beteende. (5 kap. § 11 skollagen)
7. Om inte den skriftliga varningen medför att eleven ändrar sitt beteende och de övriga
elevernas studiero och trygghet inte kan tillförsäkras eller om beteendet är tillräckligt
grovt, kan någon av följande åtgärder komma att behövas tas till:
a. Tillfällig omplacering till en annan skolenhet under maximalt 4 veckor. (5 kap.
§§ 12-13 skollagen)
b. Avstängning i maximalt en vecka. (5 kap. §§ 14-16 skollagen)

Grövre eller upprepat våld anmäls till polis och/eller anmälan till Individ & Familj
(Socialtjänsten) (14 kap. 1 § SoL)
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