Konsekvenstrappa Olovslund/Nockebyhovs skolor
Nivå 1
Lindriga förseelser mot
skolans trivselregler som
t.ex.
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Enstaka sena
ankomster
Glömt material
Använder mobil på
skolans område under
skoltid
Nedskräpning
Springa inomhus
Skrika, störa
Lämna skolans område
Cykla, köra kickbike/skate på skolans
område
Samt andra jämförbara
förseelser

Möjliga åtgärder:
• Samtal med
eleven/eleverna om
vad som hänt/pågår
• Vänlig men bestämd
tillrättavisning
• Klasslärare informeras
Ansvarig: Den personal som
först ser händelsen

Nivå 2
Upprepade lindriga förseelser mot
skolans regler och grövre förseelser
som t. ex:
•
•
•
•
•
•
•

Skolk
Störande beteende på
lektionerna, raster, fritids
Respektlöst uppträdande
Kränkande språk (tex hora, bög
eller rasistiska uttalanden)
Kränkande handlingar
Förstörelse av skolans material
Andra jämförbara förseelser

Möjliga åtgärder:
• Klasslärare, fritidspersonal
ringer hem samma dag
• Beslagtagande av föremål
• Kränkningsanmälan vid behov
• Trygghetsgruppen informeras
• Utvisning resten av lektionen
• Möte elev, vårdnadshavare,
berörd personal
• Korta uppföljningssamtal
• Varsel om skriftlig varning
Ansvarig: Klasslärare, lärare och eller
fritidspersonal. Bitr rektor informeras
och stödjer vid behov.

Nivå 3
Upprepade förseelser på nivå 2
eller/och grövre brott som t. ex
•
•
•
•
•

•

Våld, slag och sparkar
Mobbning
Hot
Trakasserier, kränkande
uttalanden och handlingar
Skadegörelse
Andra jämförbara brott mot
samhällets lagar

Möjliga åtgärder:
• Vårdnadshavare kallas till
skolan för möte med berörd
personal, klasslärare och
skolledare
• Eleven får lämna skolan
(samråd med vårdnadshavare)
• Anmälan till EHT
• Trygghetsgruppen involveras
• Anmälan till socialtjänst
• Polisanmälan om så är befogat
• Skriftlig varning
Ansvarig: Rektor med stöd av elevhälsan

Nivå 4
Upprepade förseelser på nivå 3

Åtgärder:
• Anmälan till
Elevhälsoteamet
• Kallelse till elevhälsomöte
Beslut kan fattas om:
• Anpassad studiegång
• Anmälan till socialtjänsten
• Polisanmälan
• Avstängning
• Omplacering inom skolan
• Uppföljande samtal med
elevhälsan
Vid särskilda fall kan anmälan göras
utan föregående elevhälsomöte
Ansvarig: Rektor med stöd av
elevhälsan

