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Nolskolans Värdegrund
På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp
till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T
står för Trygghet, U står för Unik, R står för Respekt och E står för Empati.
Vi på Nolskolan strävar alltså efter att alla som arbetar och studerar här känner
trygghet, visar respekt och känner sig respekterade, upplever att var och en är unik
samt att vi visar och känner empati för varandra.
Trygghet:
Med trygghet menar vi att:
 Ingen ska behöva vara rädd för någon eller känna obehag för att gå till
skolan.
 Ingen ska känna sig utanför.
 Vi ska hjälpa den som råkar illa ut eller blir illa behandlad.
Unik:
Alla människor är unika. Att vara unik är något värdefullt. Det är viktigt att vi
känner oss unika och att vi tillåts vara unika.
Respekt:
Respekt visar vi genom att:
 Vi lyssnar på varandra, både barn och vuxna.
 Vi är rädda om skolans och kompisars saker.
 Vi visar hänsyn mot andra.
 Vi är snälla mot varandra.
 Vi skrattar inte åt någon.
 Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 Vi låter andras saker vara ifred.
Empati:
Att visa Empati på Nolskolan innebär att:
 Vi tar hand om varandra.
 Vi visar hänsyn mot andra.
 Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 Vi ska hjälpa den som råkar illa ut eller blir illa behandlad.
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Nolskolans Ordningsregler
- På Nolskolan får ingen slåss, sparkas, knuffas, hotas, retas eller mobba.
- Elever får inte lämna skolområdet utan vuxens tillstånd.
- Mobiltelefoner samlas in av personal och förvaras inlåsta under skoltid.
- Det är inte tillåtet att kasta snöboll på skolans område under
skoltid/fritidstid.
- Elever får inte vara på taken eller brandstegar.
- Alla ska undvika att ha med värdesaker till skolan, för att inte riskera att
tappa bort dem eller bli bestulna. Skolan tar ej ansvar för
borttappade/förlorade värdesaker.
- Det är tillåtet att ha med leksaker till skolan. Men man får inte byta eller ge
bort leksaker. Kort man byter är inte tillåtna.
- När dumma saker händer säger vi alltid till en vuxen.
- Vi värnar om ett gott språkbruk på skolan.
- Det är inte tillåtet att dela ut inbjudningskort i skolan.
- Det är endast tillåtet att äta godis, sötsaker eller tugga tuggummi vid speciella
tillfällen. De ansvariga vuxna avgör vad som är speciellt tillfälle.
- Cykling, inlinesåkning och skateboardåkning på skolans område är inte
tillåtet mellan kl. 7.30-15.00.
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5 kap. Trygghet och studiero
Kapitlets innehåll
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
- tillämpningsområde (2 §),
- arbetsmiljö (3 och 4 §§),
- ordningsregler (5 §),
- disciplinära och andra särskilda åtgärder (6-23 §§), och
- dokumentation (24 §).
Tillämpningsområde
2 § Om inte annat anges i respektive paragraf gäller bestämmelserna i detta kapitel alla skolformer
utom förskolan. Bestämmelserna i 1-6 och 22-24 §§ gäller också för fritidshemmet.
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.
I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag.
Ordningsregler
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna
och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om ordningsregler.
Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare.
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.
Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av
föremål.
En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt
syfte och övriga omständigheter.
Utvisning ur undervisningslokalen
7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av
ett undervisningspass, om
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.
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Kvarsittning
8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att en
elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har
avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.
Utredning
9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt
olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken
utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en
sådan utredning inledas.
10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska
rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.
Skriftlig varning
11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig
varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas
om eleven inte ändrar sitt beteende.
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
Tillfällig omplacering
12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan
undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma
skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första stycket inte
varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet
och studiero.
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket
gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.
Tillfällig placering vid en annan skolenhet
13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter
inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid
en annan skolenhet.
Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande
skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomförs.
Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket
gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
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

Nolskolan 2013-08-16
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.
Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer
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.
Inhämtande av yttrande och information till berörda
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 ett beslut om avstängning. Om
eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet

