
Ordningsregler

• Skollagen (2010:800) kap 5.  5§ Ordningsregler ska finnas för varje 
skolenhet. 

• De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet.

• Rektorn beslutar om ordningsregler.

• Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenut-bildning eller 
särskild utbildning för vuxna.



Ordningsregler

• På Sandbackaskolan strävar vi efter att elever ska bli sedda, hörda och 
inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en 
trivsam arbetsmiljö där de känner sig trygga. Alla ska känna sig trygga och 
visa respekt för varandra och människors olikheter.

• Sandbackaskolan präglas av en positiv människosyn, där alla är välkomna. 
Klimatet präglas av en stark och ljus framtidstro, som ger eleverna tre roliga 
och meningsfulla år som gör skillnad.

• Genom att komma i tid till lektionerna och ha nödvändigt material med sig, 
genom att använda ett vårdat språk, acceptera olikheter och vara 
hjälpsamma kan vi bidra till skapa arbetsro, trygghet och trivsel på 
Sandbackaskolan.



Ordningsregler
Du bidrar till detta genom att:

• uppträda trevligt och artigt

• vara hjälpsam och visa hänsyn mot andra i skolan och mot personer som vistas i skolans 
närhet

• värna om skolans miljö och vara rädd om skolans egendom

• respekterar att Sandbackaskolan är en rök- och drogfri zon

• komma i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter

• ta ansvar för ditt arbete

• ta med material till undervisningen

• under lektionstid endast använda dator eller mobiltelefon när läraren säger att detta är 
tillåtet.



Det här händer om du bryter mot Sandbackaskolans
ordningsregler:
• Tillsägelse: Elev följer inte ordningsreglerna 
• 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. (5 kap 6 § nya skollagen).

• Samtal hem: Om en elev inte bättrar sig får läraren visa ut 
eleven för högst återstoden av   
lektionen. Mentorn informerar rektor och vårdnadshavare till 
omyndig elev. (5 kap 7 § nya skollagen).



•Utredning, varning: 
•Upprepade förseelser 
•Om en elev gjort sig skyldig till upprepade 

förseelser eller en allvarlig förseelse, ska rektorn 
utreda orsaken.
•Rektor kan också ge en skriftlig varning 
•Rektor informerar vårdnadshavare till omyndig 

elev. (5 kap 11 § nya skollagen)
• .



Avstängning: 
I gymnasieskolan får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga 
av en elev om
• eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda 

vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
• eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
• eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person 

för kränkande behandling, eller
• elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga 

elevers trygghet och studiero).



• Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla 
omedelbart. 

• Om det är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får 
rektor besluta om omedelbar avstängning av elev. (5 kap 17 § nya 
skollagen).

• Vid kränkningar och diskriminering används åtgärder beskrivna i 
Sandbackaskolan plan mot diskriminering och kränkade behandling 

• Här anges syftet/avsikten med rutinen, för vem/vilka, sammanhang etc. 

• Här beskrivs också omfattningen av rutinen, från rutinstart till rutinstopp



• Allmänna befogenheter för rektor och lärare

• Utvisning ur undervisningslokalen

• Kvarsittning

Disciplinära och andra särskilda åtgärder



Utredning

• Om en elev i gymnasieskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen 
eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska 
ske med elevens vårdnads-havare.

• Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 
§ är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder



Utredning

• Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning ska 
rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt 
beteende. 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.



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.

• Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första 
stycket.

• Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller 
särskild utbildning för vuxna

Disciplinära och andra särskilda åtgärder



Andra kontrollåtgärder 

Elevskåp 

• Elevskåpen är skolans egendom och eleverna har tillgång till dessa under 
förutsättning att de följer de regler för användande av skåpen som skolan 
beslutat om. 

• Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det 
sätt som är avsikten. 

• Skolledningen kan alltså öppna och visitera skåpen utan att det anses vara 
en husrannsakan. 

• Om skolledningen beslutar sig för att öppna ett skåp skall eleven 
informeras och erbjudas att vara närvarande.



Andra kontrollåtgärder 

Väskor 

• En väska är elevens personliga egendom som är skyddad av förbudet 
mot husrannsakan.

• Slutna väskor får inte öppnas och genomsökas av skolan i samband 
med visitation av elevskåp eller vid andra tillfällen. 

• I sådana fall får polis tillkallas. 



Andra kontrollåtgärder 

Kroppsvisitation

• Skolpersonal har inte några befogenheter att genomföra 
kroppsvisitation. 

• Undersökning av kläder och skor räknas också som kroppsvisitation 
och får alltså inte genomföras av personal på skolan.



Andra kontrollåtgärder 

Nödvärnsrätten och envarsgripande

Brottbalken 24 kap 1 §

• Brottsbalkens nödvärnsbestämmelse ger personer rätt att ingripa för att 
förhindra brottsligt våld mot person eller egendom. 

• Nödvärnsrätten gäller bara det akuta ingripandet och får aldrig innebära 
mer våld än vad situationen kräver. 

• Nödvärnsrätten gäller för alla och därmed även för rektorer, lärare, annan 
personal och elever. 

• Envarsgripande betyder att var och en har befogenhet att gripa den som 
begått ett brott som kan leda till fängelsestraff och som påträffas på bar 
gärning. 


