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2.1 Förpliktelser som styr undervisningen
Den grundläggande utbildningen ska följa de enhetliga nationella grunderna för läroplanen

enligt lagen om grundläggande utbildning. Utbildningen ska ordnas utgående från elevernas

ålder och förutsättningar och främja en sund uppväxt och utveckling. Vid planering och

anordnande av samt beslutsfattande om grundläggande utbildning ska barnets bästa i första

hand beaktas. 16 Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen.

Eleverna har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt elevhandledning och tillräckligt

stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Undervisningsgrupperna ska

sammansättas så att målen i läroplanen kan nås i undervisningen. Eleverna har rätt till

avgiftsfri undervisning, avgiftsfria läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och

arbetsmaterial. Eleverna har dessutom rätt att avgiftsfritt få den elevvård som förutsätts för

att de ska kunna delta i undervisningen samt studiesociala förmåner och tjänster enligt

lagen. Elevvården regleras av lagen om elev- och studerandevård. Den som deltar i

utbildning har rätt till en trygg studiemiljö. Eleven ska varje skoldag avgiftsfritt få en

fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad. Måltidssituationen ska vara övervakad.

Enligt Finlands grundlag och lagen om likabehandling får ingen utan godtagbart skäl

särbehandlas på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk,

religion, övertygelse, åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan

orsak som gäller hens person. Jämställdhetslagen förpliktar alla läroanstalter att se till att

alla har lika möjligheter till utbildning, oberoende av kön. Undervisningen och lärostoffet ska

stödja syftet med jämställdhetslagen.

Undervisningen ska dessutom ordnas med beaktande av bestämmelser om

undervisningspersonalens antal och behörighet och föreskrifter om bl.a. säkerhet och

arbetarskydd, användning av personuppgifter, offentlighet och integritetsskydd, upphovsrätt

samt bestämmelser om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en grundläggande historisk och etisk

tolkning av betydelsen av mänskliga rättigheter. Finland har förbundit sig att följa de flesta

internationella avtal om mänskliga rättigheter som förutsätter att varje barns lärande och

välbefinnande ska tryggas. De mest centrala är FN:s konvention om barnets rättigheter, den

internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter det vill säga

den s.k. ESK-konventionen, Europakonventionen samt FN:s konvention om handikappades

rättigheter. För att trygga samernas rättigheter ska dessutom FN:s deklaration om urfolkens

rättigheter beaktas.

FN:s konvention om barnets rättigheter ger juridisk grund för den grundläggande

utbildningen. Enligt konventionen är alla som arbetar med eller för barn skyldiga att följa

avtalets grundläggande principer, som är att alla barn har samma rättigheter och lika värde,



att barnet ska skyddas mot diskriminering, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som

rör barn, att alla barn har rätt till skydd, omvårdnad och utveckling och att alla barn har rätt

att uttrycka sin mening och få den respekterad. Enligt konventionen har varje barn

rätt till ett gott liv och till individuell, fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling.

16 L om grundläggande utbildning 3a § 163/2022

5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen
Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen ska genomsyra det praktiska

skolarbetet. Skolarbetet ska främja målen för undervisning och fostran och bidra till att den

grundläggande utbildningens uppdrag genomförs. Man ska skapa förutsättningar för

elevernas välbefinnande, utveckling och lärande och se till att skolarbetet och samarbetet

löper smidigt. De dagliga rutinerna i skolan ska också främja en hållbar livsstil.

Utgångspunkten är gemensamt ansvar för och omsorg om en bra och trygg skoldag för alla.

Det fostrande arbetet och att främja välbefinnande åligger alla vuxna i skolan, oberoende av

deras arbetsuppgift. Alla elevers behov, förutsättningar och styrkor ska beaktas i skolarbetet.

Samarbete med vårdnadshavarna och andra parter bidrar till att det lyckas.

Varje elev har alla skoldagar rätt till undervisning enligt läroplanen, handledning, elevvård

och stöd samt till en trygg lärmiljö. Utbildningsanordnaren ansvarar för att elevernas

rättigheter tillgodoses och skapar förutsättningar för skolarbete som främjar detta. Skolans

ledning har det praktiska ansvaret för lösningar i anslutning till undervisningen,

handledningen, elevvården och stödarrangemangen i skolan, i alla årskurser och i alla

läroämnen. Det inkluderar också att förebygga problem och att identifiera och eliminera

hinder för växande och lärande i skolan. Varje lärare har ansvar för verksamheten, lärandet

och välbefinnandet i sin undervisningsgrupp. Läraren ska påverka dessa genom sina

pedagogiska lösningar och sitt sätt att handleda. Till lärarens uppgift hör att följa med och

främja elevernas lärande, arbete och välbefinnande, att värdesätta och rättvist bemöta varje

elev, att upptäcka eventuella svårigheter i god tid samt att handleda och stödja eleverna.

Läraren ska se till att elevernas rätt till handledning samt stöd för lärande och elevvård

tillgodoses. Det förutsätter kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna, samarbete

mellan lärarna och i synnerhet samarbete med elevvårdspersonalen.

Eleverna har också ett eget ansvar som medlemmar i skolgemenskapen. Det innebär att

regelbundet delta i skolarbetet, att vara hygglig och bemöta sina skolkamrater och de vuxna i

skolan med respekt och att följa gemensamma regler. Att respektera andra människors

integritet, arbete och arbetsro och sköta överenskomna uppgifter är nödvändigt i

skolarbetet. Lagen förpliktar eleverna att delta i den grundläggande utbildningen, att utföra

sina uppgifter samvetsgrant och att uppträda sakligt. En elev ska låta bli att mobba eller



diskriminera samt handla så att eleven inte äventyrar andra elevers, skolgemenskapens eller

studiemiljöns säkerhet eller hälsa.35 En elev kan endast av särskilda skäl tillfälligt befrias från

undervisning. Hemmet och skolan ska tillsammans handleda eleven att agera i enlighet

med lagen och stödja eleven i hens ansträngningar. Det är skolans uppgift att ingripa vid

frånvaro och hjälpa eleven att lyckas i sitt skolarbete.
35 L om grundläggande utbildning 35 § 2 mom. (163/2022)

5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder
Den som deltar i utbildning har rätt till en trygg studiemiljö, arbetsro och ostörda studier.

Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom utveckling av

verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. Genom att utveckla

pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som präglas av förtroende och omsorg

skapas förutsättningar för en bra arbetsro. För att trygga arbetsron och ta itu med olämpligt

uppförande har utbildningsanordnaren också rätt att använda fostrande samtal och olika

disciplinära åtgärder. Om förfaringssätten vid fostrande samtal och disciplinära åtgärder

regleras i lagen om grundläggande utbildning.

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig

skyldig till fusk kan ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning. Om

förseelsen är allvarlig eller om eleven fortsätter att uppföra sig olämpligt på ovan avsett sätt

efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, kan eleven avstängas för högst tre

månader. Skriftlig varning och avstängning för viss tid är disciplinära

åtgärder.42

Fostrande samtal används som första åtgärd för att ta itu med en elevs olämpliga

uppförande. Syftet med samtalet är att tillsammans med eleven specificera den gärning eller

försummelse som föranlett åtgärden, höra eleven, utreda orsakerna till och konsekvenserna

av uppförandet i mera omfattande utsträckning samt fundera över hur situationen kan

förbättras. Avsikten med åtgärden är att komma fram till hur elevens uppförande i skolan

och elevens välbefinnande kan förbättras. Utbildningsanordnaren beslutar i hurdana fall

fostrande samtal används.

Disciplinära åtgärder är enligt lagen om grundläggande utbildning kvarsittning, skriftlig

varning och avstängning för viss tid. En elev som stör undervisningen kan uppmanas att

lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges, eller en skoltillställning. En elev

kan dessutom förvägras rätt att delta i undervisningen för högst den återstående

arbetsdagen, om eleven uppför sig våldsamt eller hotfullt och hotar säkerheten för en annan

elev eller person eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt

mycket på grund av elevens störande beteende.



Eleven kan på ovannämnda grunder förvägras rätt att delta i undervisningen också följande

arbetsdag, om utbildningsanordnaren behöver tid för att planera elevens återgång till

undervisningen och erbjuda eleven elevvårdstjänster och stödja en trygg återgång till

undervisningen. Under den tid som eleven förvägrats att delta i undervisningen ska det som

sådan elevvård som avses i 36 h § för eleven ordnas möjlighet till ett personligt samtal med

elevvårdens psykolog eller kurator. Dessutom ska det för eleven ordnas sådant annat stöd

som eleven behöver under den tid som eleven förvägrats att delta i undervisningen och när

eleven återvänder till undervisningen. För eleven utarbetas en plan för att stödja återgången

till undervisningen. Innan en elev ges kvarsittning, ges en skriftlig varning eller avstängs för

viss tid, ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven

höras samt annan behövlig utredning skaffas.

Utbildningsanordnaren ska när den överväger disciplinära åtgärder beakta gärningens art

samt elevens ålder och utvecklingsnivå. Innan beslut fattas om en disciplinär åtgärd ska

elevens vårdnadshavare ges tillfälle att bli hörd. I fråga om andra åtgärder enligt 36 § ska

elevens vårdnadshavare underrättas, och om att eleven förvägras undervisning ska

dessutom den myndighet som sköter uppgifter i samband med verkställigheten av

socialvården i den kommun där skolan är belägen underrättas vid behov. Beträffande

avstängning för viss tid och skriftlig varning ska ett beslut meddelas och andra åtgärder

enligt 36 § ska registreras. Utbildningsanordnaren ska ordna undervisningen så att den elev

som har avstängts för en viss tid inte blir efter i de framsteg som elevens årskurs och

undervisningsgrupp gör. För den avstängda eleven utarbetas en individuell plan utifrån

läroplanen och undervisningen genomförs och inlärningen följs enligt denna plan. Eleven

och elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ska ges tillfälle att

delta i utarbetandet av en sådan individuell plan som grundar sig på läroplanen och som

avses i detta moment. Utbildningsanordnaren ska se till att behövlig elevvård ordnas för en

elev som är föremål för en disciplinär åtgärd eller som har förvägrats rätt att delta i

undervisningen för resten av arbetsdagen och högst nästkommande arbetsdag. En elev som

blivit tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där undervisningen ges eller en

skoltillställning eller som har förvägrats rätt att delta i undervisning för resten

av arbetsdagen och följande arbetsdag får inte lämnas utan tillsyn.43

Lagen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att i samband med

läroplanen utarbeta en plan och anvisningar om användningen av fostrande samtal och

disciplinära åtgärder och förfaringssätt. Syftet med planen är att se till att förfaringssätten är

lagenliga och enhetliga och att eleverna

behandlas jämlikt. Planen bidrar också till att skolans ordningsregler följs.

42 L om grundläggande utbildning 35 a § (1267/2013) samt 36 § och 36 a § (1267/2013) (163/2022)

43 L om grundläggande utbildning 36 § (477/2003) och 36 a – 36 i § (1267/2013) (163/2022)



Utbildningsanordnaren ska se till att varje skola har en plan för användningen av fostrande

samtal och disciplinära åtgärder. Planen kan utarbetas gemensamt för alla

utbildningsanordnarens skolor eller så att planens struktur och de centrala gemensamma

riktlinjerna ingår i den lokala läroplanen och planen sedan preciseras skolvis. Den skolvisa

planen kan utarbetas separat eller inkluderas i den eventuella skolvisa läroplanen.

Vid utarbetandet av planen är det viktigt att notera att endast disciplinära åtgärder som

nämns i lagen får användas och att man vid användningen av disciplinära åtgärder ska iaktta

de allmänna rättsskyddsprinciperna inom förvaltningen. Användningen av åtgärder ska

grunda sig på sakliga, allmänt godtagbara och objektiva skäl. Konsekvenserna av likartade

gärningar ska vara de samma, oberoende av gärningsman, dock så att upprepade gärningar

kan anses som en försvårande omständighet. De disciplinära konsekvenserna ska stå i

proportion till gärningen. Också elevens ålder och utvecklingsstadium ska beaktas.

Disciplinära åtgärder får inte användas på ett sätt som kränker eller förolämpar eleven.

Utbildningsanordnaren beslutar om vilka parter som ska delta i utarbetandet och

beredningen av planen. Eleverna ska enligt lagen ges möjlighet att delta i beredningen av

planen. Samarbete med vårdnadshavarna och företrädare för bland annat social- och

hälsovården stödjer genomförandet av planen. Personalen och elevkåren ska höras innan

planen godkänns eller uppdateras.

5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå
Det är viktigt att det praktiska skolarbetet ordnas så att arrangemangen stödjer målen för

undervisning och fostran och främjar en enhetlig verksamhetskultur i den grundläggande

utbildningen. De skolvisa arrangemangen, arbets- och ansvarsfördelningen och övriga

praktiska detaljer ska på alla punkter som tas upp här preciseras i den skolvisa läroplanen

och/eller i läsårsplanen i enlighet med utbildningsanordnarens beslut.

I läroplanen ska utbildningsanordnaren besluta och beskriva de centrala målen och

metoderna för att skapa en bra och trygg skoldag och för att organisera samarbetet

hur samarbetet inom kommunen/skolan och med utomstående aktörer organiseras, följs

upp och utvecklas; i synnerhet

o hur man ser till att elevernas delaktighet förverkligas

o vilka de centrala målen är och hur man ordnar samarbetet mellan hem och skola.

Inom den grundläggande utbildningen på svenska i Grankulla har vi som mål att skapa en

enhetlig skolstig för barn och ungdomar från förskolan till årskurs 9. Den grundläggande

utbildninen är en central del av våra ungdomars vardag. Skolan ska skapa en trygg miljö för

uppväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för att utveckla olika färdigheter och

förmågor inför framtiden.



Skolvardagen är strukturerad för att möjliggöra elevernas delaktighet och

påverkningsmöjligheter i skolvardagen. Eleverna deltar i planeringen av både eget lärande

och arbete samt gruppens gemensamma aktiviteter. En mångsidig elevdelaktighet ger

eleverna tillfälle att delta i olika beslutsfattande organ i skolan samt en möjlighet att påverka

hela skolsamfundets verksamhet.

Samarbetet mellan hem och skola stödjer elevens tillväxt, välmående och lärande.

Samarbete och delat ansvar för skolvardagen

I den enhetliga grundläggande utbildningen ska både elever, vårdnadshavare och personal

uppleva en trygg skolvardag. Var och en är ansvarig för att upprätthålla denna trygghet.

Skolans personal ansvarar för att skapa förutsättningar och pedagogiska lösningar som

stödjer både den fysiska, psykiska och sociala verksamhetsmiljön.

Lärare och elevhälsan följer med elevernas frånvaro och erbjuder stöd enligt den nationella

frånvarotrappan.

Skolvardagen ska vara regelbunden och trygg. Eleverna lär sig att på ett respektfullt sätt

förhålla sig till både sina skolkamrater, sitt skolarbete och till de vuxna som arbetar i skolan.

Vi jobbar med DARE, där D står för delaktighet, A för ansvar, R för respekt och E för

engagemang.

Mångsidig, lättillgänglig kommunikation gör det möjligt för elev och vårdnadshavare att veta

vilken vuxen på skolan de kan kontakta i krissituationer och att det är lätt för dem att ta upp

oro de upplevt eller fått kännedom om. De vuxna som jobbar i skolan är insatta i de olika

planerna som styr skolans verksamhet. De svenska skolornas handlingsmodeller för

förebyggande arbete kring konflikt- och mobbningsförebyggande situationer finns beskrivna

i handlingsplanen  för att motverka mobbning och andra former av trakasserier samt

agerande vid våld eller hot om våld vid Granhultsskolan och Hagelstamska skolan.

Se bilagan: Handlingsplan  för att motverka mobbning och andra former av trakasserier samt agerande vid våld

eller hot om våld vid Granhultsskolan och Hagelstamska skolan 2019-2022.pdf

Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan stärker elevernas trygghet och trivsel.

Både elever och vårdnadshavare bereds tillfälle att tillsammans med personalen i den

grundläggande utbildningen aktivt delta och utveckla skolsamfundet. Detta sker till exempel

genom föräldrakvällar, olika evenemang i  Hem och Skolas regi, infokvällar och andra

tillställningar. Personliga samtal mellan elev, vårdnadshavare och klasslärare/kf ordnas i åk

1-6 och åk 8 och närhelst vårdnadshavaren, eleven eller skolans personal anser det vara



adekvat. Åk 7 och 9 ordnar TIFS - tillsammans för skolan, där både elever och

vårdnadshavare har tillfälle att diskutera med kf och ämneslärare.

Samarbetet med hemmen specificeras årligen i skolornas läsårsplan.

Skolorna inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har en

elevråds/elevkårsstyrelse som styr upp elevernas delaktighet i skolans beslutsprocesser.

Skolornas elever svarar vart tredje år på skolenkäten, ZEF angående skoltrivsel. Skolornas

elevhälsa följer även regelbundet upp skoltrivseln. Trivselundersökningarna används för att

utveckla skolans verksamhet.

Lärarna för regelbundna uppföljningssamtal med eleven för att stödja den formativa

bedömningen.

I Grankulla jobbar vi mångprofessionellt med andra i kommunen för att stödja elevernas

sociala samvaro. Skolornas elevhälsogrupper samarbetar regelbundet inom GROD-gruppen

med stadens ungdomsarbetare, församlingens ungdomsarbetare, Bensows Tjejvillan,

socialtjänserna och andra aktörer som arbetar för våra ungdomars välmående.  I

Haglestamska skolan verkar en ungdomsarbetsledare.

Skolans personal och särskilt  rektorerna inom rektorsgruppen samarbetar med staden,

elevhälsan, polisens förebyggande verksamhet “Ankkuritoiminta” samt stadens

ungdomsarbetare och församlingsarbetare.

I Grankulla verkar “Granimodellen” för att facilitera meningsfull hobbyverksamhet för

eleverna på deras fritid samt för att stärka barns och ungas välbefinnande och säkerhet.

I läsårsplanen beskrivs läsårsspecifika samarbetsformer och dessa utvärderas vid läsårets

slut med tanke på därpå följande läsår. Elevhälsan har som uppgift att följa med och utveckla

samarbetsformer som stödjer välbefinnandet.

Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Utbildningsanordnaren ansvarar för att en plan för fostrande samtal och kvarsittning samt

disciplinäraåtgärder utarbetas. Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller utgöra en

separat plan. I det fallet ska den omnämnas i läroplanen. I planen ska fastställas och

beskrivas

● i vilka fall fostrande samtal används och hur samtalen genomförs i praktiken



● vilka lagstadgade förfaringssätt som används vid förseelser, fusk och störande

beteende, ansvars- och arbetsfördelning samt metoder för samråd och

dokumentering

● ansvaret och verksamhetssätten i situationer då en elev förvägras rätt att delta i

undervisning:

○ en personlig plan som görs upp för eleven om hur undervisningen ordnas,

genomförs och följs upp under den tiden eleven förvägrats att delta i

undervisningen och för att stödja en trygg återgång till undervisningen:

ansvarsfördelningen för dokumentation, genomförande och uppföljning av

planen

○ elevens och vårdnadshavarens delaktighet i uppgörandet av ovan nämnda

○ möjlighet för eleven till ett personligt samtal med elevvårdens psykolog eller

kurator under den tid eleven förvägrats att delta i undervisningen

○ övrigt stöd som ordnas för eleven och som eleven behöver under den tid som

hen förvägrats att delta i undervisningen och när hen återgår till

undervisningen

○ tillsynen för en elev efter att följande åtgärder vidtagits:

● eleven har blivit tillsagd att lämna klassrummet eller det rum där

undervisningen ges eller en skoltillställning eller

● eleven har förvägrats rätt att delta i undervisning för resten av

arbetsdagen och följande arbetsdag

○ samarbete med myndigheter som sköter uppgifter i samband med

verkställigheten avsocialvården i den kommun där skolan är belägen

Lokal precisering

● hur man vid användningen av disciplinära åtgärder garanterar att förvaltningens

allmänna rättsskyddsprinciper iakttas

● hur man ser till att personalen instrueras och har den kompetens som behövs för att

utöva disciplinära befogenheter

● hur olika parter informeras om planen, ordningsreglerna och de lagstadgade

disciplinära åtgärderna

● med vilka metoder man följer upp planen och utvärderar genomförandet och

effekten av åtgärderna.

Fostrande samtal och tillämpning av disciplinära åtgärder



Grundskolorna i Grankulla tillämpar gemensamma ordningsregler. Eleven förutsätts följa

skolans ordningsregler och personalens anvisningar.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att upprätta en plan för fostrande samtal och försittning

samt  övriga diciplinära åtgärder. I den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i

Grankulla heter denna plan för användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder

samt förfaringssätt i den grundläggande utbildningen

Planen finns tillgänglig på skolornas hemsidor och innehållet delges eleverna och

vårdnadshavare.

De disciplinära åtgärderna och förfaringssätten har utarbetats av Granhultsskolans och

Hagelstamska skolans elevråd/elevkår, personalen samt vårdnadshavarna

Personalen i den grundläggande utbildningen bekantar sig med innehållet inför varje läsår

och ansvarar för att tillämpa planen. Ledningsgrupperna reviderar och uppdaterar vid behov

planen.

Det är viktigt att allt samarbete och kommunikation angående disciplinära åtgärder bygger

på ömsesidig respekt.

Ifall en elev nekas att delta i klassens undervisning även följande skoldag, agerar vi enligt

följande:

- Ifall det handlar om avstängning från undervisningen kontaktar rektor

vårdnadshavare per telefon och vårdnadshavaren ombeds hämta hem eleven från

skolan. Ifall vårdnadshavaren inte kan nås eller är förhindrad kan socialtjänsten

kontaktas.

- Läraren för in elevens skoluppgifter i Wilma för dagens återstående lektioner.

- Eleven erbjuds möjlighet att diskutera med kurator eller psykolog under

avstängningstiden  och vid behov även vid senare tillfälle.

- Rektor, biträdande rektor eller läraren anmäler vid behov beteendet som lett till

tillfällig avstängning till socialen.

- Elevens klasslärare eller klassföreståndare ansvar för att göra upp en plan för att

stödja elevens återgång till undervisningen. Planen ska stödja elevens framtida

lärande och skolgång.

Ifall en elev nekats klassrumsundervisning för återstoden av en dag och därpå följande

arbetsdag  är eleven på vårdnadshavarens ansvar. Ifall eleven avlägsnas från klassrummet

eller annan skolaktivitet är skolans personal övervakningsskyldig. Eleven kan tillfälligt

placeras i annan undervisningsgrupp än den egna.



Ifall eleven nekas deltagande i undervisningen även följande skoldag kommer den
svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla att agera enligt följande:

● Vid undervisningsvägran är biträdande rektor/rektor eller lärare i kontakt med
vårdnadshavare per telefon och vårdnadshavare ombeds hämta eleven från skolan.

● Även vårdnadshavarens medverkan i ärendet beaktas. Om vårdnadshavaren är
förhindrad att hämta eleven eller inte går med på att hämta eleven är biträdande
rektor/rektor i kontakt med stadens socialtjänst.

● läraren skriver in uppgifterna för de återstående lektionerna i Wilma.
● eleven erbjuds möjlighet att prata med kurator eller psykolog vid

undervisningsvägran och vid behov när eleven återgår till undervisningen.
● biträdanderektor, rektor eller lärare anmäler vid behov beteendet som lett till

avstängningen till socialtjänsten.
● elevens klasslärare/klassföreståndare ansvarar för att göra upp en plan för eleven för

att stödja hens återgång till undervisningen. Planen fokuserar på att stödja
lärandefrämjande beteende i framtiden.

Övervakning av eleven efter avlägsnandet av eleven från klassrummet eller annan lokal eller
skolhändelse eller när elevens deltagande i undervisningen nekats för återstående och
följande arbetsdag

● I en situation där en elev avlägsnas från ett klassrum eller annat utrymme eller
skolevenemang, står eleven antingen under lärarens ledning eller studerar i en
annan grupp.

● När elevens deltagande i undervisningen har nekats för återstående och följande
arbetsdag, åvilar ansvaret för tillsynen vårdnadshavaren.

● Varje anställd i enhetlig grundutbildning har skyldighet att vid behov kontakta
socialtjänsten i elevens hemkommun.

Var och en som jobbar i skolan har ansvar att, vid oro, kontakta socialen i elevens

hemkommun.  Vi samarbetar med polisen och stadens ungdomstjänster.

Bilagor kapitel 5.6

Handlingsplanen  för att motverka mobbning och andra former av trakasserier samt

agerande vid våld eller hot om våld vid Granhultsskolan och Hagelstamska skolan.

Ordningsreglerna

Plan för användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder samt förfaringssätt i den

grundläggande utbildningen

8.2 Gemensam elevvård

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen. Till

den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i

skolgemenskapen och elevgrupperna. Dessutom ska man se till att skolmiljön är hälsosam,



trygg och fri från hinder. Gemensamma förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med

eleverna, vårdnadshavarna och övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och ungas

välbefinnande.

Att eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den

gemensamma elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Utbildningsanordnaren ska

främja elevernas delaktighet. Elevvården skapar förutsättningar för samhörighet, omsorg

och öppen växelverkan i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att

förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs.

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social

trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera elevernas och

personalens säkerhet i alla situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Ordningsregler

ökar säkerheten, trivseln och den interna ordningen i skolan. Utbildningsanordnaren ska som

en del av den skolspecifika elevvårdsplanen utarbeta en plan för att skydda eleverna mot

våld, mobbning och trakasseri. Skolans lärare eller rektor ska meddela om trakasserier,

mobbning, diskriminering eller våld som skett i lärmiljön eller under skolvägen och som

kommit till hens kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den

elev som misstänks för detta och för den elev som utsatts för detta.127

127 L om elev- och studerandevård 13 § 2 mom. punkt 4 och L om grundläggande utbildning 29 § 3 och 7 mom.

(1267/2013) (163/2022)

Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och undervisningsmaterial bidrar till en

hälsosam och trygg miljö. Skolan ska ha enhetliga förfaringssätt för undervisning som

genomförs i olika lärmiljöer och för rasterna. Säkerhetsanvisningar för undervisningen i olika

läroämnen ska följas. Utbildningsanordnaren ska se till att elevens lärmiljö är trygg under

perioden med praktisk arbetslivsorientering. Man ska systematiskt främja och följa upp

välbefinnandet i skolgemenskapen och att skolmiljön är hälsosam och trygg. Skolmiljön ska

granskas och utvärderas med tre års mellanrum. Till främjande av trygghet hör också

de förfaringssätt som gäller skoltransporterna, datasäkerheten och att förebygga olyckor.

Bilagor

Elevhälsoplan 2022-2023.pdf

12.6.2022 Handlingsplan  för att motverka mobbning och andra former av trakasserier samt agerande vid våld

eller hot om våld vid Granhultsskolan och Hagelstamska skolan 2019-2022.pdf

12.8.2022 Rusmedelsplan.pdf

8_2022 Plan för användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder i den grundläggande utbildningen


