




Omhändertagande av föremål 

All personal får omhänderta föremål som används på ett sätt som är 
störande för utbildningen, kränkande för elever eller personal, eller som kan 
utgöra en fara för säkerheten i utbildningen.

Om det är annan personal än rektorn eller en lärare, och om föremålet inte 
omedelbart kan lämnas tillbaka, ska det utan onödigt dröjsmål överlämnas 
till rektorn eller en lärare för prövning av när föremålet ska lämnas tillbaka. 
Att föremålet ska överlämnas utan onödigt dröjsmål innebär att det ska 
överlämnas så fort det är möjligt med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet.

I vissa fall kan ett omhändertagande av föremål behöva kombineras med 
tillämpning av bestämmelserna om sådana omedelbara och tillfälliga 
åtgärder som syftar till att tillförsäkra elever trygghet och studiero. Om en 
elev vid tillsägelse vägrar att lämna ifrån sig det föremål som personalen 
avser att omhänderta kan personalen i vissa fall behöva ingripa fysiskt. En 
förutsättning är dock att det fysiska ingripandet står i rimlig proportion till 
sitt syfte och övriga omständigheter.

Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning får under 
vissa förutsättningar också omhändertas i förebyggande syfte, det vill säga 
utan att de använts på ett störande, kränkande eller farligt sätt. Om det 
omhändertagna föremålet inte återlämnats till eleven efter lektionens slut 
ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt av den som gjort 
omhändertagandet.

Utvisning ur undervisningslokalen

En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst resten av 
lektionen. Det gäller om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt 
på något annat sätt och inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från 
läraren.

Om läraren inte är närvarande i undervisningslokalen får annan personal visa 
ut en elev från lokalen under samma förutsättningar. Läraren ska i sådana fall 
underrättas i efterhand.

Eftersom vårdnadshavares tillsynsansvar övergår till huvudmannen när ett 
barn är i skolan måste någon i skolpersonalen ha viss uppsikt över en elev 
under den tid då hen är utvisad.

Den som har beslutat att en elev ska visas ut ur undervisningslokalen ska 
dokumentera det skriftligt.

Kvarsittning

En lärare eller rektorn får besluta om kvarsittning. Det gäller om eleven stör 
undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt, och trots 
uppmaning inte ändrat sitt uppförande.

Kvarsittning innebär att en elev under uppsikt ska stanna kvar i skolan en 
timme efter skoldagens slut, eller att eleven ska komma till skolan en timme 
före skoldagens början. På samma sätt som vid utvisning ur 
undervisningslokalen måste alltså någon i skolpersonalen ha uppsikt över 
eleven i samband med kvarsittning.

Den som har beslutat att en elev ska få kvarsittning ska dokumentera det 
skriftligt.

Krav på dokumentation


