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Konsekvenstrappa för elever på Bällstabergsskolan 
 
 
Årskurs 1-5 
 
Nivå 1 
Lindriga förseelser mot skolans ordnings- och trivselregler 

• Enstaka sena ankomster 
• Glömt material – gäller Ipads och idrottskläder, skrivs in i skola24.  
• Användande av mobiltelefon eller liknande under skoltid utan tillstånd 
• Nedskräpning 
• Skadegörelse, t.ex. klotter på bänken, bryta sönder pennor och linjaler 
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Vänlig men bestämd tillrättavisning av berörd personal. Mentor informeras vid 
behov. 
Ansvarig: All personal 
 
Nivå 2 
Upprepade lindriga förseelser enligt nivå 1 samt grövre förseelser såsom: 

• Ogiltig frånvaro (Vårdnadshavare kontaktas direkt) 
• Respektlöst uppträdande mot en annan individ, tråkig attityd, ovårdat språk  
• Klotter 
• Olämpligt uppträdande, störande beteende i skolan 
• Kränkande tilltal (exempelvis hora, bög eller rasistiska uttalanden) samt kränkande 

handlingar (knuffar, hot) 
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Mentor eller berörd personal kontaktar vårdnadshavare samma dag, helst via 
telefon. Blanketten ”Anmälan om diskriminering eller kränkande behandling” ifylles. 
Ansvarig: Mentor och/eller berörd personal. 
 
Nivå 3 
Upprepade lindriga förseelser enligt nivå 1 och 2 samt grövre förseelser såsom: 

• För frånvaro avses fem tillfällen med ogiltig frånvaro eller total frånvaro >20% under 
en tvåmånadersperiod 

• Slag, sparkar 
• Mobbning och kränkande behandling 
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• Skadegörelse 
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Vårdnadshavare kallas till skolan för möte med mentor och berörd personal. Mötet 
dokumenteras skriftligen. EHT och ansvarig skolledare informeras. 
Ansvarig: Mentor, rektor beslutar om eventuellt anmälan till huvudman (Barn- och 
Utbildningsförvaltningen) 
 

Årskurs 6-9 
 
Nivå 1 
 
Lindriga förseelser mot skolans ordnings- och trivselregler 

• Enstaka sena ankomster 
• Glömt material, skrivs in i skola24.  
• Användande av mobiltelefon eller liknande under skoltid utan tillstånd 
• Nedskräpning 
• Skadegörelse, t.ex. klotter på bänken, bryta sönder pennor och linjaler 
• Förtäring av t.ex. läsk, godis och chips  
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Vänlig men bestämd tillrättavisning av berörd personal. Mentor informeras vid 
behov. 
Ansvarig: All personal 
 
Nivå 2 
Upprepade lindriga förseelser enligt nivå 1 samt grövre förseelser såsom: 

• Ogiltig frånvaro rapporteras via Skola24 
• Respektlöst uppträdande mot en annan individ, tråkig attityd, ovårdat språk  
• Klotter 
• Olämpligt uppträdande, störande beteende i skolan 
• Kränkande tilltal (exempelvis hora, bög eller rasistiska uttalanden) samt kränkande 

handlingar (knuffar, hot) 
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Mentor eller berörd personal kontaktar vårdnadshavare samma dag, helst via 
telefon. Blanketten ”Anmälan om diskriminering eller kränkande behandling” ifylles. 
Ansvarig: Mentor och/eller berörd personal. 
 
Nivå 3 
Upprepade lindriga förseelser enligt nivå 1 och 2 samt grövre förseelser såsom: 

• För frånvaro avses fem tillfällen med ogiltig frånvaro eller total frånvaro >20% under 
en tvåmånadersperiod 

• Slag, sparkar 
• Mobbning och kränkande behandling 
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• Skadegörelse 
• Samt jämförbara förseelser 

Åtgärd: Vårdnadshavare kallas till skolan för möte med mentor och berörd personal. Mötet 
dokumenteras skriftligen. EHT och ansvarig skolledare informeras. 
Ansvarig: Mentor, rektor beslutar om eventuellt anmälan till huvudman (Barn- och 
Utbildningsförvaltningen) OBS! Polisanmälan/anmälan till huvudman görs alltid när 
skolledningen anser det befogat. 
 
Nivå 4 
Vid upprepade lindriga förseelser enligt nivå 1, 2 och 3 samt grövre förseelser sker: 
Åtgärd: Vårdnadshavare kallas till skolan för möte med mentor och berörd personal samt 
rektor, EHS-möte. Mötet dokumenteras skriftligen. EHT och ansvarig skolledare informeras. 
Huvudmannen informeras.  
Eventuella konsekvenser: 

• Anmälan till Socialtjänsten 
• Polisanmälan 
• Avstängning enlig Skollagen  
• Annan skolform 
• Anpassad studiegång 
• Flytta till annan skola 

 
Ansvarig: Rektor och huvudman.  
 
 


