Plan för användning av disciplinära åtgärder
och de tillhörande förfaringssätten
inom gymnasieutbildningen i Vanda
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1. Inledning
I 21 § i gymnasielagen (629/1998, ändrad genom lag 1268/2013) föreskrivs om en studerandes rätt
till en trygg studiemiljö. Enligt lagen ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan för användning av
disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten. Syftet med planen är att säkerställa att
tillvägagångssätten är lagliga och enhetliga samt att de studerande bemöts jämlikt. Planeringen
stödjer även genomförandet av läroanstaltens ordningsstadga.
Enligt 21 § i gymnasielagen ska utbildningsanordnaren godkänna en ordningsstadga eller meddela
andra ordningsbestämmelser som ska tillämpas vid läroanstalten i avsikt att främja den interna
ordningen, ostörda studier samt trygghet och trivsel i läroanstalten.

2. Mål med planen
Målet med planen för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten är
att trygga arbetsron, den interna ordningen, ostörda studier samt trygghet och trivsel i läroanstalten i gymnasierna i Vanda. Planen syftar till att säkerställa att verksamhetsprinciperna är enhetliga
och rättvisa vid användningen av disciplinära åtgärder och att de olika parterna förbinder sig till de
överenskomna tillvägagångssätten.
Vid användningen av disciplinära åtgärder iakttas de allmänna rättsprinciperna inom förvaltningen. Användningen av disciplinära åtgärder baserar sig på sakliga, allmänt godtagbara och objektiva
orsaker. Samma typ av handlingar ska oberoende av gärningsman få samma följder, dock så att
upprepade handlingar kan beaktas som en försvårande omständighet. De disciplinära åtgärderna
ska stå i rätt proportion till handlingen och får inte användas för irrelevanta syften, till exempel i
kränkningssyfte.

3. Utarbetande av planen
Enligt grunderna för läroplanen ska utbildningsanordnaren göra upp en plan för användningen av
disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten i samarbete med läroanstaltens personal
och studerande.
Vid utarbetandet av planen för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten inom gymnasieutbildningen i Vanda har man hört de studerande, lärarna och personalen i
gymnasierna.
Samråd med de studerande
De studerande fick möjlighet att uttrycka sin åsikt om det centrala innehållet i planen genom att
besvara en webropol-enkät under en lektion med grupphandledaren den 12–20 september 2016.
Det kom in totalt 741 svar på enkäten. De studerande fick anvisningar om att besvara enkäten i
grupper på cirka fyra personer, vilket innebär att det totala antalet personer som svarade på enkäten var 741–2 964 studerande, beroende på storleken på grupperna.
Utifrån de studerandes svar har vi infört de studerandes synpunkter i planen. De finns i en separat
ruta i slutet av varje avsnitt.
Dessutom ombads studeranderåden ta ställning till utkastet till planen.
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Samarbete med lärare och övrig personal
Utkastet till planen har skickats till gymnasierna för att läggas fram för alla lärare och gymnasiets
övriga personal. Lärarna hade möjlighet att kommentera innehållet i planen den 15–23 september
2016. Dessutom har gymnasiernas ledningsgrupper behandlat planen under sina möten.
Samarbete med vårdnadshavarna
Ordningsstadgorna och olika planer för omsorgen om de studerandes välbefinnande presenteras
för de studerandes föräldrar.
Samarbete med representanter för social- och hälsovården
Cheferna för hälsovårdarna och kuratorerna har ombetts kommentera utkastet till planen.

4. Tillvägagångssätt vid förseelser och störningssituationer
Nedan och i tabellen i bilagan behandlas de handlingar och försummelser som det föreskrivs om i
26 § i gymnasielagen, de åtgärder som följer på dem, vilken myndighet som är behörig i fråga om
respektive åtgärd, utredning och hörande, registrering/förfaringssätt gällande beslutsfattandet,
underrättelser om åtgärderna och sökande av ändring.

4.1. En studerande stör undervisningen eller en tillställning som läroanstalten har arrangerat
Händelse: En studerande stör undervisningen eller en tillställning som läroanstalten har arrangerat.
Påföljd: En studerande som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett
annat rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen eller en tillställning som
arrangeras av läroanstalten.
Om en studerande inte lyder en uppmaning att avlägsna sig har rektorn och läraren rätt att avlägsna den studerande från klassrummet eller ett annat undervisningsutrymme, eller från en skoltillställning. Rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en studerande från läroanstaltens område om den studerande inte avlägsnar sig efter att ha uppmanats till detta.
Om en studerande som ska avlägsnas försöker förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få den studerande
avlägsnad och som med hänsyn till den studerandes ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara. Rektorn och
läraren kan agera tillsammans eller var för sig. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap
för att avlägsna den studerande.
Underrättelse till vårdnadshavare: Om den studerande är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren informeras.
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Registrering: Avlägsnandet av den studerande ska registreras i Wilma. Om maktmedel användes i
samband med händelsen ska en skriftlig redogörelse för åtgärderna upprättas och överlämnas till
bildningsväsendets jurist.
Ändringssökande: Ärendet får inte överklagas genom besvär.

De studerandes synpunkter:
En studerande ska avlägsnas från klassrummet om han eller hon trots lärarens tillsägelser stör lektionen
eller äventyrar andras säkerhet genom sitt agerande.
Följande kan tolkas som störande handlingar: att tala med hög röst, att störa lektionen, respektlöst och
osakligt uppförande, mobbning av andra, brott mot reglerna, farligt eller hotfullt uppförande, den studerande är onykter.

4.2. En studerande uppför sig våldsamt och hotfullt
Händelse: En studerande uppför sig våldsamt och hotfullt.
Påföljd: Enligt gymnasielagen kan läraren eller rektorn säga till en studerande som uppför sig våldsamt eller hotfullt att avlägsna sig från undervisningsutrymmet eller en tillställning som arrangeras
av skolan.
Om en studerande inte lyder en uppmaning att avlägsna sig har rektorn och läraren rätt att avlägsna den studerande från klassrummet eller ett annat undervisningsutrymme, eller från en skoltillställning. Rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en studerande från läroanstaltens område om den studerande inte avlägsnar sig efter att ha uppmanats till detta.
Om en studerande som ska avlägsnas försöker förhindra detta genom att göra motstånd, har rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få den studerande
avlägsnad och som med hänsyn till den studerandes ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en helhetsbedömning av situationen kan anses vara försvarbara. Rektorn och
läraren kan agera tillsammans eller var för sig. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap
för att avlägsna den studerande.
Underrättelse till vårdnadshavare: Om den studerande är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren informeras.
Registrering: Avlägsnandet av den studerande ska registreras i Wilma. Om maktmedel användes i
samband med händelsen ska en skriftlig redogörelse för åtgärderna upprättas och överlämnas till
bildningsväsendets jurist.
Ändringssökande: Ärendet får inte överklagas genom besvär.
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De studerandes synpunkter:
De studerande kan främja säkerheten i läroanstalten genom att agera enligt följande:
– följa läroanstaltens regler
– vara vänlig
– ta hänsyn till andra
– uppföra sig sakligt och respektfullt
– identifiera farliga situationer
– inte ta med sig farliga föremål till skolan.

4.2.1 Avstängning från undervisningen

En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar om det föreligger en risk för att säkerheten för en annan studerande eller person som arbetar vid läroanstalten eller i ett annat undervisningsutrymme äventyras av elevens våldsamma eller hotfulla uppförande eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund
av den studerandes störande uppförande.

4.3. En studerande har med sig ett förbjudet föremål eller ämne
Händelse: En studerande har med sig ett förbjudet föremål eller ämne.
Till läroanstalten får inte medföras och under arbetsdagen får inte innehas sådana föremål eller
ämnen som enligt lag inte får innehas eller med vilka den egna eller någon annans säkerhet kan
äventyras eller som särskilt lämpar sig för att skada egendom och i fråga om vilka det inte finns
någon godtagbar orsak för att de ska få innehas.
Påföljd: Rektorn och en lärare har rätt att beslagta förbjudna föremål eller ämnen. Om en studerande som innehar ett föremål eller ämne som ska omhändertas försöker förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har rektorn och läraren rätt att använda sådana maktmedel
som är nödvändiga för att omhänderta föremålet eller ämnet och som med hänsyn till studerandens ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar och en samlad bedömning av
situationen kan anses vara försvarbara. Rätten att använda maktmedel gäller enbart föremål och
ämnen som äventyrar den studerandes eller andras säkerhet. Maktmedelsredskap får inte användas vid beslagtagandet.
Underrättelse till vårdnadshavare: Om den studerande är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren informeras.
Registrering: En skriftlig redogörelse ska upprättas över beslagtagandet av föremålen och ämnena.
Om maktmedel användes i samband med händelsen ska en skriftlig redogörelse överlämnas till
bildningsväsendets jurist.
Ändringssökande: Ärendet får inte överklagas genom besvär.
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De studerandes synpunkter:
Före beslagtagandet är det bra att reda ut
– hur farligt föremål eller ämne det är fråga om
– varför den studerande har föremålet eller ämnet med sig
– om den studerande har föremålet eller ämnet med sig med avsikt
– vad den studerande har för avsikt att göra med det
– om föremålet har använts eller varit avsett att användas i fel syften.
Beslagtagandet bör genomföras lugnt, med beaktande av situationens allvar och allas säkerhet.

4.3.1. Granskning av en studerandes saker

Skolans lärare och rektor har enligt gymnasielagen rätt att under arbetsdagen granska de saker
som en studerande har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som den studerande förfogar
över och att utföra en ytlig granskning av den studerandes kläder för att omhänderta ett föremål
eller ämne med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras. En granskning av en studerandes saker kan utföras om det är uppenbart att den studerande innehar föremål eller
ämnen som äventyrar säkerheten och den studerande trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på
ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.

Den studerande ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs.
Granskningen ska utföras av en person som är av samma kön som den studerande. Om den studerandes sociala kön är ett annat än det juridiska könet eller om den studerande inte kan/vill definiera sitt kön ska han eller hon ha rätt att välja kön på den som utför granskningen. Vid granskningen ska förutom den som utför granskningen även en annan myndig person som hör till läroanstaltens personal närvara. På den studerandes begäran ska en person som hör till läroanstaltens
personal och som den studerande utser närvara vid granskningen om denna person är tillgänglig.

De studerandes synpunkter:
Innan sakerna granskas ska den studerande ges möjlighet att överlämna sakerna frivilligt. Den studerande
ska lugnt informeras om vad det är fråga om och erbjudas möjlighet att gå till ett avskilt rum för att
granska sakerna. Den studerande ska bemötas med respekt i situationen, och den studerandes integritet
ska beaktas.
Det beslagtagna föremålet ska återlämnas till den studerande vid skoldagens slut om det inte är olagligt
att inneha det.

4.3.2. Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen

Föremål och ämnen som har omhändertagits av en studerande ska överlämnas till den studerandes vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare eller till den studerande om han
eller hon är myndig. Föremålen och ämnena ska dock överlämnas till polisen eller till någon annan
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i lag föreskriven myndighet, om den studerande, dennes vårdnadshavare eller lagliga företrädare
inte har laglig rätt att inneha dem.
Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt. Överlämnandet ska ske så
fort som möjligt efter att föremålet eller ämnet har omhändertagits. Narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner, projektiler, gassprayer och explosiva varor som har omhändertagits ska omedelbart överlämnas till polisen. De föremål och ämnen som ska överlämnas till den studerande
överlämnas efter arbetsdagens slut.
Om vårdnadshavaren inte inom tre månader efter det att han eller hon har fått meddelande om
omhändertagandet avhämtar föremålet eller ämnet får det bevisligen förstöras. Överlämnande
och förstörande av föremål och ämnen ska registreras.

4.4. En studerande är misstänkt för brott
Händelse: En studerande är misstänkt för brott.
Påföljd: Den studerande kan avstängas från studierna för den tid som rannsakan pågår.
Underrättelse till vårdnadshavare: Om den studerande är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren informeras. Den studerande ska höras i ärendet och vårdnadshavaren ska ges tillfälle att bli hörd
innan beslutet fattas.
Registrering: Beslut i ärendet fattas av undervisningsnämndens sektion för individärenden.
Ändringssökande: Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar
från det att den studerande fick del av beslutet.

4.5. En studerande stör undervisningen, bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk
Händelse: En studerande stör undervisningen, bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till
fusk.
Påföljd: Den studerande kan ges en skriftlig varning.
Om den studerandes förseelse är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra sig
olämpligt efter en skriftlig varning kan den studerande avstängas från gymnasiet för högst ett år
genom ett beslut av undervisningsnämndens sektion för individärenden. Avstängningen kan verkställas omedelbart.
Underrättelse till vårdnadshavare: Om den studerande är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren informeras. Den studerande ska höras i ärendet och vårdnadshavaren ska ges tillfälle att bli hörd
innan beslutet fattas.
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Registrering: Rektorn fattar beslut om att ge en skriftlig varning. Beslutet om en tidsbestämd avstängning fattas av undervisningsnämndens sektion för individärenden.
Ändringssökande: Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar
från det att den studerande fick del av beslutet.

5. Principer för iakttagande av de allmänna rättsskyddsprinciperna inom förvaltningen
Användningen av disciplinära åtgärder styrs av de rättsprinciper inom förvaltningen som fastställs i
Finlands grundlag (731/1999) och förvaltningslagen (434/2003).
Jämlikhetsprincipen förpliktar till opartiskt bemötande av de studerande, konsekvens och ickediskriminering. Enligt principen om ändamålsbundenhet får disciplinära åtgärder endast användas
för syften som är godtagbara enligt lag. Objektivitetsprincipen förutsätter att bestraffning baserar
sig på sakliga, allmänt godtagbara och objektiva orsaker.
Enligt proportionalitetsprincipen ska de disciplinära åtgärderna stå i rätt proportion till det eftersträvade syftet och strängheten ska stå i rätt proportion till klandervärdheten hos den handling
som är grund för åtgärderna. Principen om tillitsskydd handlar framför allt om individens skydd
mot den offentliga makten och ger en enskild person rätt att lita på att myndigheternas verksamhet är korrekt och felfri.

De studerandes synpunkter:






Förtroende och respekt mellan lärare och studerande bidrar till en lösning av situationer.
Förhoppningen är att alla parter ska agera lugnt och sakligt i disciplinära situationer.
De studerande hoppas att lärarna agerar rättvist och bestämt.
När man löser situationerna och använder disciplinära åtgärder är det bra att beakta orsakerna och bakgrunden till situationen.

6. Information till personalen och säkerställande av personalens kompetens
Informationen till personalen och säkerställandet av personalens kompetens när det gäller användningen av disciplinära befogenheter är en del av introduktionen i arbetsuppgifterna. Dessutom gås planen för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten igenom
med läroanstaltens personal varje läsår.
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7. Information om planen
De studerande i gymnasierna i Vanda och minderåriga studerandes vårdnadshavare informeras
om de disciplinära åtgärderna på gymnasiernas webbplatser. De studerande informeras om gymnasiernas ordningsstadgor i gymnasiernas studiehandböcker, som delas ut till alla studerande.
Planen, ordningsstadgorna och de lagstadgade disciplinära åtgärderna diskuteras i gymnasiernas
arbetsgrupper för det gemensamma välbefinnandet.

8. Uppföljning och utvärdering av effektiviteten
Planen följs upp, och genomförandet och effektiviteten utvärderas som en del av utvärderingen av
den gemensamma delen av läroplanen för gymnasierna i Vanda. Planen för användning av disciplinära åtgärder och de tillhörande förfaringssätten är en bilaga till den gemensamma delen av
läroplanen för de finskspråkiga gymnasierna i Vanda.
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BILAGA 1 Tillvägagångssätt vid förseelser och störningssituationer, utredningsansvar i ärendena,
arbetsfördelning samt förfaranden vid hörande och registrering.
Handling eller Påföljd
försummelse

BesluUtredning
tande
myndighet
Läraren
som håller
undervisningstillfället (GF
12 §)

Hörande

Registrering/beslut

Anmälan

Annat att beakta

Ändringssökande

Ärendet ska
registreras.
(GL 26 a §)

Vårdnadshavaren ska
underrättas
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)

– Om en studerande inte
lyder en uppmaning att
avlägsna sig har rektorn
eller läraren rätt att avlägsna honom eller henne
från klassrummet eller
undervisningsutrymmet.
(GL 26 b §)
– Om en studerande som
ska avlägsnas försöker
förhindra detta genom att
göra motstånd har rektorn
och läraren rätt att använda sådana maktmedel
som är nödvändiga (inga
maktmedelsredskap).
Skriftlig redogörelse till
bildningsväsendets jurist
(GL 26 b §)
– Om en studerande inte
lyder en uppmaning att
avlägsna sig har rektorn
eller läraren rätt att avlägsna honom eller henne
från tillställningen. (GL 26 b
§)
– Om en studerande som
ska avlägsnas försöker
förhindra detta genom att
göra motstånd har rektorn
och läraren rätt att använda sådana maktmedel
som är nödvändiga (inga
maktmedelsredskap).
Skriftlig redogörelse till
bildningsväsendets jurist
(GL 26 b §)
– Om en studerande inte
lyder en uppmaning att
avlägsna sig har rektorn
eller läraren rätt att avlägsna honom eller henne
från klassrummet eller
undervisningsutrymmet.
(GL 26 b §)
– Om en studerande som
ska avlägsnas försöker
förhindra detta genom att
göra motstånd har rektorn
och läraren rätt att använda sådana maktmedel
som är nödvändiga (inga
maktmedelsredskap).
Skriftlig redogörelse till
bildningsväsendets jurist
(GL 26 b §)

Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
e §)

Den studerande stör
undervisningen. (GL 26 §)

Den studerande
kan bli tillsagd
att lämna
klassrummet
eller ett annat
rum där undervisningen ges
för den tid som
återstår av
lektionen. (GL
26 §)

En studerande stör
en skoltillställning. (GL
26 §)

Den studerande
kan bli tillsagd
att lämna den
tillställning som
arrangeras av
läroanstalten.
(GL 26 §)

Lärare
eller
rektor (GF
12 §)

Ärendet ska
registreras.
(GL 26 a §)

Vårdnadshavaren ska
underrättas
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)

En studerande
uppför sig
våldsamt och
hotfullt och
äventyrar
säkerheten
för andra eller
försvårar
undervisningen orimligt
mycket. (GL
26 §)

Avstängning av Rektor (GF
den studerande 12 §)
från undervisningen för högst
tre arbetsdagar.
(GL 26 §)

Ärendet ska
registreras.
(GL 26 a §)

Vårdnadshavaren ska
underrättas
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)
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Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
e §)

Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
e §)

Brottsutredning

Den brottsmisstänkta studerande avstängs från
studierna under
den tid som
undersökningen
pågår.

Undervisningsnämndens
sektion för
individärenden

Den studerande
innehar ett
föremål som
är förbjudet
enligt GL 21 §
2 mom.

Rätt att omhänderta föremålet
eller ämnet (GL
26 d §)

Rektor
och lärare
(GL 26 d §)

Den studerande
innehar ett
föremål som
är förbjudet
enligt GL 21 §
2 mom.

Rätt att granska
de saker som en
studerande har
med sig och de
förvaringsutrymmen i skolan
som den studerande förfogar över och att
utföra en ytlig
granskning av
den studerandes kläder
(GL 26 e § 1
mom.)

Det misstänkta
brottet
ska preciseras.
Behövlig
utredning
ska skaffas.

Den
studerande
ska höras.
Vårdnadshavaren
ska ges
tillfälle att
bli hörd.

Beslut

Vårdnadshavaren ska
underrättas
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)

– Den studerande kan
avstängas från studierna
om det är motiverat med
hänsyn till det brott som
den studerande misstänks
ha gjort sig skyldig till eller
omständigheter som har
samband med detta.

Omhändertagande av
föremål och
ämnen ska
registreras.
(GL 26 f §)

Vårdnadshavaren ska
underrättas
så fort som
möjligt,

Om en studerande som
innehar ett föremål eller
ämne som ska omhändertas försöker förhindra
omhändertagandet genom
att göra motstånd, har
rektorn och läraren rätt att
använda sådana maktmedel som är nödvändiga för
att omhänderta föremålet
eller ämnet och som med
hänsyn till den studerandes
ålder och situationens
hotfullhet eller motståndets allvar och en samlad
bedömning av situationen
kan anses vara försvarbara.
Rätten att använda maktmedel gäller enbart föremål och ämnen som äventyrar den studerandes eller
andras säkerhet.
(GL 26 f § 2 mom.)
Könsregel vid granskningen,
två myndiga personer som
hör till personalen ska
närvara. (GL 26 e § 1 mom.)

om maktmedel har
använts ska
en skriftlig
redogörelse
för dessa
överlämnas
till bildningsväsendets jurist.

Lärare och
rektor (GL
26 e § 1
mom.)

Innehavet
ska vara
uppenbart.

Den
studerande
ska meddelas
orsaken
till granskgranskningen
innan den
utförs.

Vårdnadshavaren ska
underrättas
så fort som
möjligt.
På den
studerandes
begäran ska
en person
som hör till
läroanstaltens personal och som
den studerande
utser närvara vid
granskningen om
denna
person är
tillgänglig
och ärendet
inte är av
brådskande
natur, så att
det med
tanke på
säkerheten
är nödvändigt att
avvika från
detta.

Väska, plånbok,
pennskrin,
fickor, skolbänk,
förvaringsbox,
skåp
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Maktmedel får inte användas.
Den studerande ska först
ges möjlighet att själv visa
att han eller hon inte
innehar något olovligt.

Beslutet får
överklagas
genom besvär
hos förvaltningsdomstolen inom
14 dagar från
det att den
studerande
fick del av
beslutet. (GL
34 a §)
Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
§)

Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
§)

Överlämnande och
förstörande
av omhändertagna föremål
och ämnen
(GL 26 g §)

Föremål som
har omhändertagits av en
studerande
under 18 år ska
överlämnas till
vårdnadshavaren eller någon
annan laglig
företrädare.

Rektor
och lärare

Föremål som
har omhändertagits av en
myndig studerande får
återlämnas till
den studerande
själv.

Föremål
och ämnen som
ska överlämnas till
den
studerande
överlämnas efter
arbetsdagens slut.

Överlämnande
och förstörande av
föremål och
ämnen ska
registreras.
(GL 26 g §: 3)

Den
studerande
ska höras.
Vårdnadshavaren
ska ges
tillfälle att
bli hörd.
(GL 26 a §)

Rektorn fattar
ett skriftligt
beslut (beslutsmall som
bilaga).

Föremålen och
ämnena ska
dock överlämnas till polisen
eller till någon
annan i lag
föreskriven
myndighet, om
den studerande,
dennes vårdnadshavare eller
lagliga företrädare inte har
laglig rätt att
inneha dem.

Det är bra om
det av registreringen
framgår vem
som vidtog
åtgärden, vem
som var närvarande, vems
föremål åtgärden gällde och
vilket föremål
det var fråga
om samt när
händelsen
inträffade.

Överlämnandet ska
ordnas så
fort som
möjligt.
Föremål
som ska till
polisen ska
överlämnas
omedelbart.

Vårdnadshavaren har tre
månader på sig att hämta
det föremål eller ämne som
ska överlämnas.

Ärendet får
inte överklagas genom
besvär. (GL 34
§)

Om vårdnadshavaren inte
hämtar föremålet eller
ämnet får det bevisligen
förstöras.
Före överlämnandet ska
föremålet eller ämnet
förvaras omsorgsfullt.

Narkotika,
skjutvapen,
vapendelar,
patroner, projektiler, gasssprayer och
explosiva varor
som har omhändertagits ska
överlämnas till
polisen.
Även eggvapen
och andra
vapen.

En studerande stör
undervisningen, bryter
mot ordningen i skolan
eller gör sig
skyldig till
fusk. (GL 26 §)

Den studerande
kan ges en
skriftlig varning.
(GL 26 §)

Rektor

Handlingen eller
försummelsen
ska preciseras.
Behövlig
utredning
ska skaffas. (GL 26
a §)
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Beslutet ska
delges den
studerande
och vårdnadshavaren
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)

Beslutet får
överklagas
genom besvär
hos förvaltningsdomstolen inom
14 dagar från
det att den
studerande
fick del av
beslutet.

Den studerandes
förseelse är
allvarlig. Den
studerande
fortsätter att
uppföra sig
olämpligt
efter en
skriftlig
varning.

Den studerande
kan avstängas
från gymnasiet i
högst ett år. (GL
26 §)

Undervisningsnämndens
sektion för
individärenden.

Handlingen eller
försummelsen
ska preciseras.

Den
studerande
ska höras.

Vårdnadshavaren
Behövlig
ska ges
utredning tillfälle att
ska skafbli hörd.
fas. (GL 26 (GL 26 a §)
a §)

Undervisningsnämndens sektion
för individärenden
fattar beslut i
ärendet.
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Beslutet ska
delges den
studerande
och vårdnadshavaren
om den
studerande
är under 18
år. (GL 26 a
§)

Avstängningen kan verkställas omedelbart.
Ärendet ska avgöras samtidigt som beslutet om
avstängning fattas. (GL 26 a
§)

Beslutet får
överklagas
genom besvär
hos förvaltningsdomstolen inom
14 dagar från
det att den
studerande
fick del av
beslutet.

