Beslut om avstängning av elev i grundskolan,
Skollagen kap 5 § 14

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skola och klass:
Elevens namn:
Elevens personnummer:
Rektors namn:
Beslut
Från den

till och med den

är eleven avstängd från undervisningen.

Om delvis, ange omfattning av avstängningen:

Motivering till beslutet
Kompensation av undervisningen kommer ske genom:

Eventuellt yttrande från elev och vårdnadshavare:

Uppföljning ska ske (datum, tid, plats):

Dokumentation
Original sparas på skolan och ska arkiveras
Kopia till vårdnadshavare, inklusive överklagandehänvisning
Kopia till centralt BUF-kansli
Kopia till socialtjänsten om elev under 18 år

---------------------Underskrift rektor

----------------------Datum
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Beslut om avstängning av elev i grundskolan,
Skollagen kap 5 § 14
Skollagens 5 kapitel
14 §: I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller
delvis om
1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero
2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med
hänsyn till elevens beteende och
3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på grund av
avstängningen.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.
Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas.
Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
15 §: Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en skyndsam
utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas.
En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två
gånger per kalenderhalvår.
16 §: Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens vårdnadshavare
beredas tillfälle att yttra sig.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat beslut om avstängning. Om eleven är
under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.
(Om det finns behov av att flytta en elev på grund av att elevens beteende påverkar andra elevers
trygghet och studiero i så stor omfattning att eleven fortsättningsvis inte kan gå kvar på enheten gäller
10 kap 30 §. Den gäller när alla andra möjligheter att åstadkomma en lösning på problemet är
uttömda.). Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
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Beslut om avstängning av elev i grundskolan,
Skollagen kap 5 § 14
Överklagan
Om du är missnöjd och beslutet går dig emot kan du överklaga till Förvaltningsrätten.
Om du vill överklaga beslutet, ska du skriva ned och tala om varför du anser att beslutet ska ändras
och vilken ändring du vill ha. Du ska också tala om vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn
till vid sin prövning.
Följande ska även framgå vid överklagandet:
• Vilket beslut som överklagas, uppge tex datum och diarienummer
• Namn och person- eller organisationsnummer
• Adress och postadress
• Telefonnummer
Överklagandet måste skrivas under!
Överklaganden skickas till:
Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Storgatan 27
311 80 Falkenberg
Överklagande ska ha inkommit till Falkenbergs kommun senast tre veckor efter det att du fått del av
beslutet. Kommunen prövar om beslutet ska ändras. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt
din önskan skickas det vidare till Förvaltningsrätten.
Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta oss via tfn eller e-post
Telefon (vxl) 0346 - 88 60 00
e-post kontaktcenter@falkenberg.se
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