Fastställt 2016 – 08 - 24

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för
Bergundaskolan
Bergundaskolans vision:
Kreativitet,
engagemang,
nyfikenhet,
trygghet!
Tillsammans
är vi bra!

Mår vi bra så
gör vi bra!

Äldre agerar
förebilder för
yngre!

För att alla ska få de bästa förutsättningar till en god och stimulerande lärmiljö där
trygghet, trivsel och studiero råder har personalen tillsammans med eleverna kommit
fram till följande ordningsregler
På Bergundaskolan
 tar undervisande lärare emot eleverna och inleder varje lektion med tydlig struktur
 tar vi ansvar för vår miljö och ser till att det råder lugn i och utanför klassrummen så att
undervisningens inte störs
 kommer vi i tid till lektionerna och har rätt material med oss
 skall Ipaden vara släckt och ligga mot bänken eller på anvisad plats vid lektionens början,
i väntan på att den kan börja användas
 använder vi i årskurs F-6 inte mobilen på lektioner och raster. Vi låter den ligga avstängd
i elevlådan/väskan i klassrummet. I årskurs 7-9 använder vi inte mobilen på lektioner,
mobilen förvaras i skåpet
 omhändertas föremål som stör undervisningen eller som är en fara för säkerheten i
skolverksamheten
 lämnar alla elever klassrummen vid lektionens slut. Eleverna i årskurs F-6 går ut på
rasten och eleverna i årskurs 7-9 förflyttar sig till nästa lektionssal. Alla elever vistas
inom skolans område
 bär vi inte ytterplagg i klassrummen, biblioteket eller matsalen
 tar vi inte med oss mandel/nötter
 ställer vi fordon på anvisat ställe
 kastar vi inte snöbollar
 är vi en rök och tobaksfri skola

Konsekvenser om någon elev bryter mot
ordningsregler:
1. Läraren/personal samtalar med eleven
2. Information till vårdnadshavare
3. Läraren samtalar med eleven och
vårdnadshavaren och kommer fram till
lämplig lösning
4. Samtal tillsammans med rektor
5. Samrådskonferens med förslag till
åtgärder

Vårdnadshavare för_________________________________________________________________
i klass: ___________________________________________________________________________
har idag_________________ tagit del av Bergundaskolans ordningsregler och förstår innebörden av
dessa.
Vårdnadshavarens
underskrift:_______________________________________________________________________

Lämnas åter till klassföreståndaren senast 5/9- 2016.

Bilaga
Första dagen går vi igenom skolans ordningsregler med eleverna
Samtala med eleverna om innebörden av ordningsreglerna samt konsekvenser
Skriv ner synpunkter och lämna till skolledningen senast tisdag eftermiddag den 23/8

Underlag som kan användas som stöd vid genomgång av ordningsreglerna
SKOLLAGEN
Ur Skollagen 5 kap angående Trygghet och studiero :
Ordningsregler
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av
eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.
Disciplinära och andra särskilda åtgärder
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.
Omhändertagande av föremål
22 § 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.
23§ Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den
tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig
föremål som omfattas av 22 § eller om det av hänsyn till föremålets beskaffenhet finns
särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän
elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertaganden. Ett omhänder-tagande får
inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställande av omhändertagandet.
Förtydligande
Disciplinära åtgärder ska inte vara en bestraffning
Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där skolan
kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god
studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett
ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De
disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande.
Omhändertagande av föremål
Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör
utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller i fritidshemmet.
När det gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden för
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om den är avstängd
men om eleven hanterar den på något annat sätt så att undervisningen försvåras så stör den

utbildningen och kan omhändertas. Vad gäller föremål som i sig är farliga, till exempel
knivar, fyrverkerier eller kemikalier, spelar det ingen roll hur de används. De kan alltid
omhändertas.
Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet utan också föremål som används eller påträffas
i entréer, korridorer och uppehållsrum. Men det måste vara klart vem föremålet tillhör,
vilket kan vara svårt när det hittas i allmänna utrymmen.
Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen.
Undantaget är om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger eller om det är ett föremål
som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet. I så fall kan man omhänderta
föremålet i upp till fyra dagar i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktats.
Rektorn eller den person rektorn har bestämt ska snabbt anmäla till polisen om man har tagit
hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga
varor. Då får man behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag.
Om man inte lämnar tillbaka föremålet efter lektionen ska den som tagit hand om det
dokumentera omhändertagandet skriftligt.
Kvarsittning och utvisning
Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren
säger till, får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen för resten av lektionen.
Rektorn eller läraren kan också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan en timme efter
undervisningen eller att eleven ska komma till skolan en timme innan undervisningen börjar.
Rektorns befogenhet att besluta om kvarsittning är ny. Anledningen är att rektorn kan
behöva göra en samlad bedömning, till exempel om eleven stört undervisningen eller
uppträtt olämpligt på lektioner som leds av olika lärare.
Kvarsittningen gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men när eleven väl går där måste hon eller han
följa bestämmelserna.
Den som har beslutat om utvisning och kvarsittning ska dokumentera det.
Utredning om varför elever stör
Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven
gjort något allvarligare, ska rektorn se till att saken utreds. Skolan ska samråda med elevens
vårdnadshavare i utredningen.
Med utgångspunkt i vad utredningen visar ska rektorn se till att skolan gör något för att få
eleven att ändra sitt beteende. Det kan till exempel vara en skriftlig varning men det kan
också vara att ge eleven stöd i undervisningen eller från elevhälsan om eleven behöver det.
Skriftlig varning
När utredningen är klar får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning. Den 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
En rektor beslutar om hur eleverna ska delas in i klasser och grupper. I vissa fall får rektorn
tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp eller till en annan plats inom samma
skolenhet. Rektorn får flytta eleven om det man gjort efter utredningen inte räcker, eller om
det är nödvändigt för att de andra eleverna ska få trygghet och studiero. Omplacering kan
alltså bli aktuellt först när man har gjort en utredning och åtgärderna utifrån den inte har haft
någon effekt. Men regeln om rektorns och lärarnas allmänna befogenheter innebär att man
kan göra en tillfällig omplacering i akuta fall utan utredning.
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.

Tillfällig omplacering av en elev på annan skolenhet
Om den tillfälliga omplaceringen inom skolan inte har fått effekt får rektorn besluta att en
elev tillfälligt ska flytta till en annan skola. Rektorn på den andra skolan måste vara med och
besluta och vårdnadshavarna måste kontaktas innan eleven flyttas.
Placeringen vid den andra skolan ska bara i undantagsfall vara längre än två veckor och den
får aldrig vara längre än fyra veckor. Elever i kommunala grundskolor och grundsärskolor
kan dock flyttas permanent till en annan skola för att ge de andra eleverna trygghet och
studiero.
Den som beslutar om en tillfällig placering vid annan skola ska dokumentera det.
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
I vissa fall får rektorn besluta att stänga av en elev. Det kan ske för att man på skolan ska
klara av en mycket jobbig situation, till exempel om det har förekommit grovt våld så att
skolan måste anmäla till polisen och Arbetsmiljöverket, ta kontakt med vårdnadshavare och
ge stöd till eleven, andra elever och lärare.
Det finns tre krav som måste vara uppfyllda för att rektorn ska kunna stänga av en elev helt
eller delvis:
1. Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero
En avstängning måste kunna motiveras utifrån att det är nödvändigt för övriga elevers behov
av trygghet och studiero. Det kan jämföras med kommunens beslut att permanent omplacera
elever mot vårdnadshavarnas vilja, något som kan ske av samma skäl (Jfr. t.ex. 10 kap. 30 §
skollagen).
2. Andra åtgärder har inte haft någon effekt
Avstängning är en yttersta åtgärd som man bara får ta till om utvisning ur klassrummet,
kvarsittning eller skriftlig varning inte har haft någon effekt på elevens uppförande. Men det
är inte nödvändigt att eleven har flyttats till en annan skolenhet först. Omplacering är snarare
ett alternativ till avstängning även om det inte finns något som hindrar att rektorn beslutar
om avstängning efter att eleven har omplacerats tillfälligt.

Det finns tillfällen när skolan kan stänga av en elev utan att ha prövat andra åtgärder först.
Det kan till exempel vara om eleven har begått ett allvarligt brott mot en annan elev eller en
lärare.
3. Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning
Den avstängda eleven ska erbjudas kompensation för den undervisning som han eller hon
går miste om till följd av avstängningen.
Innan rektorn beslutar om att stänga av en elev ska eleven och vårdnadshavarna få tillfälle
att yttra sig.
Beslutet om avstängning, helt eller delvis, gäller omedelbart om rektorn inte beslutar något
annat. Beslutet får bara gälla så länge att skolan hinner utreda vilka andra åtgärder som kan
behövas. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och man får inte stänga av en
elev fler än två gånger per kalenderhalvår.
Rektorn kan inte delegera beslutet om avstängning till någon annan och hon eller han ska
informera huvudmannen om beslutet. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden
informeras. Den som beslutar om avstängning ska dokumentera det.
Eleven och vårdnadshavarna kan överklaga beslutet om avstängning hos allmän
förvaltningsdomstol. Eftersom det rör sig om en akut åtgärd gäller beslutet som regel
omedelbart. I samband med överklagandet finns det därför möjlighet att begära inhibition,
d.v.s. att avstängningen inte ska gälla omedelbart, utan först efter att ärendet avgjorts i
förvaltningsrätten.
Andra kontrollåtgärder
Möjligheten att till exempel öppna eller visitera elevskåp och andra förvaringsutrymmen
som skolan ställer till elevernas förfogande regleras inte i skolförfattningarna. I
regeringsformen finns det dock ett skydd mot husrannsakan, kroppsvisitation, påtvingat
kroppsligt ingrepp och liknande intrång. För att utföra någon av dessa åtgärder måste det
finnas stöd i lagen. Rektorns och lärarnas allmänna skyldighet att se till att ordningen på
skolan upprätthålls är inte tillräcklig grund för att få vidta några sådana åtgärder.
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. Eleverna måste få
information om de villkor som gäller för att de ska få använda skåpen och om skolledningen
öppnar ett skåp ska det ske i elevens närvaro.
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.
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.
Nödvärnsrätten och envarsgripande
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.

