
 

 

 

Paradisskolans konsekvenstrappa  
används om en elev inte  
följer ordningsreglerna 

Grövre förseelse eller upprepade 
lindriga förseelser  
Exempel: 
Kränkande tilltal 

Respektlöst uppträdande 

Ogiltig frånvaro (20 min eller mer) 

Tobaksanvändande 

Störande av lektion 

 

Åtgärd: 
Om en elev stör undervisningen och inte 

ändrar beteende efter lärarens tillrättavis -

ning utvisas eleven för återstoden av 

lektionen. Vid upprepad utvisning får 

eleven ta igen tid genom kvarsittning. 

Vid ogiltig frånvaro på 20 min eller mer 

återläses tiden efter skoldagens slut. 

Allvarssamtal med klf eller berörd 

personal samt samtal med målsman. Klf 

informeras. 

 

 

Lindrig förseelse mot 
ordningsregel  
Exempel: 
Nedskräpning/klotter 

Sen ankomst 

Användande av mobil 

Saknar material på lektionen 

Trängsel i matkö 

Ytterkläder i lektionssal/matsal 

Fotografering eller filmning 

 

Åtgärd: 
Vänlig men bestämd tillsägelse av berörd 

personal. 

Klassföreståndare (klf) informeras vid 

behov. 

Brottsliga handlingar eller 
upprepade grövre förseelser 
Exempel: 
Mobbning, trakasserier eller annan grövre 

kränkande behandling 

Hot, slag och sparkar 

Skadegörelse eller stöld 

Återkommande skolk 

 

Åtgärd: 
Mobbning, trakasserier och kränkande 

behandling anmäls till Trygghetsgruppen.  

Övrigt: Föräldrar kallas till möte med klf 

och andra berörda för upprättande av 

utredning/åtgärdsprogram. 
 

Skolledning beslutar om polisanmälan ska 

göras. Vid behov tas ärendet upp på 

elevhälsakonferensen (EHK) där bl.a. 

beslut kan tas om skriftlig varning. 

 

 

Upprepade brottsliga handlingar eller 
resultatlösa försök att skapa bättring 
enligt steg 3 
Exempel: 
Upprepande våldshandlingar 

Fortsatt mobbning 

Skolvägran eller omfattande skolk 

Hot eller våld mot personal 

Ständig respektlöshet 

 

Åtgärd: 
Klf aktualiserar ärendet till EHK. Kallelse till 

elevhälsamöte med förälder, rektor och berörd 

personal. Beslut kan fattas på EHK om: 

-anmälan till socialtjänst 

-anmälan till polis 

-anpassad studiegång 

-annan skolform 

-eleven får följa annan undervisningsgrupp eller 

får undervisning på annan del av skolan. 

-eleven får följa undervisningen på annan 

skolenhet. 

-eleven stängs av helt eller delvis från 

grundskolan. 

I enstaka fall kan anmälan göras utan föregående 

EHK. 

 

 

 
Ansvarig: 

Berörd personal 

Ansvarig: 

Klf eller berörd personal 

Ansvarig: 
Klf 

Skolledning 

Ansvarig: 

Skolledning 
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