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Alkohol och droger 
 

Skollag (2010:800) 

 

5 kap. Trygghet och studiero  

 

Arbetsmiljö 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. 

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 

Disciplinära och andra särskilda åtgärder 

Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 

att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande. 

Avstängning i de frivilliga skolformerna 

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller 

delvis stänga av en elev om 

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av 

elevens måluppfyllelse och kunskaper, 

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 

3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 

behandling, eller 

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är 

uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får 

rektorn besluta om omedelbar avstängning. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid i de frivilliga skolformerna 

18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett 

kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. 



Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller 

om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens 

uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre tid än återstoden 

av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. 

Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till dess 

huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens 

beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet förlängas med 

ytterligare en vecka. 

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag 

19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare, om 

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och 

2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan 

antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är 

nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar 

avstängning. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag 

20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning. 

Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att 

huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens 

beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet om omedelbar 

avstängning förlängas med ytterligare en vecka. 

 


