Trygghet och studiero – vad säger skollagen?
Arbetsmiljö
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.
Ordningsregler
Ordningsregler ska finnas på varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av
eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om reglerna.
Allmänna befogenheter för rektor och lärare
Rektor 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 som utvisning, avstängning och omhändertagande av
föremål.
Utvisning ur undervisningslokalen
I gymnasieskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden
av ett undervisningspass, om
• eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt
• eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.
Skriftlig varning
Efter en utredning får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning
ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar
sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
Avstängning i de frivilliga skolformerna (§17)
I gymnasieskolan får huvudmannen besluta om att helt eller delvis stänga av elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda
bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
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
5. trygghet och studiero.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.

Omhändertagande av föremål
Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Ett föremål
som har omhändertagits ska återlämnas till eleven vi den tidpunkt skoldagen är slut för
eleven.
Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål enligt ovan eller om det av hänsyn
till
föremålens beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte
föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om
omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen
efter verkställande av omhändertagandet.
Åtgärder mot kränkande behandling
Hörby Yrkesgymnasium har en plan för åtgärder mot kränkande behandling och som
motsvarar vad

