
Plan för användning av disciplinära
åtgärder och förfaringssätt vid
Topeliusgymnasiet
Syftet med denna plan är att beskriva hur Topeliusgymnasiet använder sig av disciplinära
åtgärder och vilka förfaringssätten är i samband med dessa åtgärder. Målet med planen är att
upprätthålla en trygg studiemiljö för varje studerande i skolan. Denna rätt till en trygg studiemiljö
är skriven i gymnasielagens sjunde kapitel.

Enligt 40 § 3 mom. i gymnasielagen (714/2018) ska utbildningsanordnaren i samband med den
lokala läroplanen utarbeta en plan för användning av disciplinära åtgärder och tillhörande
förfaringssätt och ge anvisningar för hur planen ska användas.

I planen har fastställats och beskrivits

1. i vilka fall fostrande samtal används och hur samtalen genomförs i praktiken
2. vilka lagstadgade förfaringssätt som används vid förseelser, fusk och störande

beteende, ansvars- och arbetsfördelning samt metoder för samråd och dokumentering
3. hur man vid användningen av disciplinära åtgärder garanterar att förvaltningens

allmänna rättsskyddsprinciper iakttas
4. hur man ser till att personalen instrueras och har den kompetens som behövs för att

utöva disciplinära befogenheter
5. hur olika parter informeras om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade disciplinära

åtgärderna
6. med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och effekten av

åtgärderna.

Punkterna 1, 2 och 3 behandlas nedan.

Punkterna 4, 5 och 6: Personalen instrueras via fortbildning, intern skolning och rektorsmöten.
Skolan ansvarar för att berörda parter informeras om planen, de skolvisa ordningsreglerna och
de lagstadgade åtgärderna. Planen utvärderas vid behov vart tredje år vid rektorsmöten och
skolvisa utvärderingar. I samband med läsårsstart informeras och påminns lärarna om denna
plan för att säkerställa lärarkårens kompetens.

30 §

Den studerandes skyldigheter

En studerande är skyldig att delta i undervisningen om det inte finns en grundad anledning för
frånvaro. Utbildningsanordnaren beslutar om förfaranden som gäller en studerandes frånvaro.



Den studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. Den studerande ska
låta bli att mobba andra och undvika aktiviteter som kan äventyra säkerheten eller hälsan för andra
studerande, läroanstaltsgemenskapen eller studiemiljön. Bestämmelser om disciplin finns i 7 kap.



Konsekvenstabell

Studerandes
förseelse

Lärarens
ingripande

Rektorns
åtgärder

Vårdnads-
havare

Åtgärd Dokumentering

Vid milda förseelser
(fult språk, enstaka
sena ankomster,
nedskräpning,
respektlöst
uppträdande)

Fostrande samtal

Läraren informerar
grupphandledaren
vid behov

Registreras vid
behov i Wilma

Vid upprepade lindriga
förseelser samt grövre
förseelser (kränkande
tilltal, brott mot skolans
ordningsregler, störa
egna och andras
lektioner, förstörelse av
andras och/eller
skolans material, skolk
och frånvaro)

Grupphandledaren
samtalar med den
studerande

Grupphandledaren
skriver en
händelserapport och
meddelar rektorn

Meddelas om
studerande är
under 18 år

Registrering

Stör undervisningen
eller tillställning ordnad
i/av läroinrättningen

Kan be den
studerande att
avlägsna sig för den
tid som återstår av
lektionen, åtgärden
följs av ett fostrande
samtal

Läraren skriver
händelserapport och
meddelar rektorn

Rektor ska
anteckna
avlägsnandet i
ett register

Kontaktas vid
behov

Avlägsnande Registrering



Lyder inte uppmaning
att avlägsna sig från
klassrummet eller
annat utrymme där det
ges undervisning eller
från skoltillställning

Läraren har rätt att
använda sådana
maktmedel som är
nödvändiga för att få
studerande
avlägsnad och som
med hänsyn till
studerandes ålder
och situationens
hotfullhet eller
motståndets allvar
och en
helhetsbedömning
av situationen kan
anses vara
försvarbara

Lärare skriver
händelserapport och
meddelar rektorn

Rektor ska
anteckna
avlägsnandet i
ett register

Meddelas om
studerande är
under 18 år

Avlägsnande

Åtgärden följs
av ett
fostrande
samtal

Den som använt
maktmedel ska
göra en skriftlig
utredning som
lämnas till
bildnings-
direktören

Stör undervisningen
eller i övrigt bryter mot
ordningen i skolan trots
uppmaningar och
fostrande samtal

Diskuterar med
den studerande
och berörda
lärare med
eventuellt
kollegialt stöd

Meddelas och
har rätt att bli
hörd

Skriftlig
varning

Skriftlig varning

Handlingen eller
försummelsen
som åtgärden
grundar sig på
preciseras,
studerande hörs
och annan
behövlig
utredning skaffas

Om störandet av
arbetsron är gravt eller
fortsätter trots en
skriftlig varning

Den studerande
uppmanas att
avlägsna sig

Diskuterar med
studerande och
berörda lärare
med eventuellt
kollegialt stöd

Meddelas och
har rätt att bli
hörd

Avlägsnande
för resten av
skoldagen
eller på viss
tid

Skriftlig varning
eller att förvägra
studerande
undervisning (för
högst tre
månader)



Riskerar säkerheten
för andra studerande
eller personal, t.ex.
mobbning och våld

Kan ensam eller
tillsammans med
rektor uppmana den
studerande att
avlägsna sig från
skolbyggnaden eller
skolans område för
återstoden av dagen

Diskuterar med
studerande och
berörda lärare
med eventuellt
kollegialt stöd

Meddelas och
har rätt att bli
hörd

Utredning av
mobbning

Polisutredning
vid våld

Skriftlig varning
eller att förvägra
studerande
undervisning (för
högst tre
arbetsdagar)

Fusk vid prov Med i diskussion
med studerande och
rektor

Med i
diskussion med
studerande och
berörda lärare

Meddelas och
har rätt att bli
hörd

Skriftlig
varning och
omtagning av
prov

En skriftlig
varning
registreras

Lindrigt plagiat Läraren avgör om
uppgiften är
underkänd och ska
göras om eller inte
får göras om (= lägre
vitsord)

Muntlig
varning

Registrering

Omfattande plagiat
Upprepat plagiat

Meddelar rektor

Med i diskussion
med studerande och
rektor

Med i
diskussion med
studerande och
berörda lärare

Meddelas och
har rätt att bli
hörd

Skriftlig
varning och
studieavsnittet
görs om

En skriftlig
varning
registreras

Snatteri, stöld eller
annan egendomsbrott

Meddelar rektorn Kontaktar
myndigheter

Kontaktas av
myndigheterna

Brottsmisstanke Myndigheter
kontaktar
rektorn

Kontaktas vid
behov av
rektor

Eventuell
avstängning
under brotts-
utredningen

En eventuell
avstängning
registreras



Innehav av förbjudna
föremål eller ämnen,
som äventyrar
säkerheten

Rätt att frånta
studerande ett
förbjudet föremål

Rätt att frånta
studerande ett
förbjudet
föremål

Studerande
under 18 år:

Kontaktas så
fort som möjligt
efter
omhändertaga
nde och
granskning

Föremålen
överlämnas till
vårdnadshavar
en efter
skoldagens
slut

Studerande
över 18 år:
Föremålen
överlämnas till
myndiga

Olagliga
föremål
överlämnas till
polisen

Granskning av
medhavda
saker, elev-
skåp och ytlig
granskning av
kläder (av
person av
samma kön)

En annan
person i
personalen
ska också
närvara

Överlämnande
och förstörande
av föremål ska
registreras


