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Dokumentation av disciplinär åtgärd i grundskolan 
Disciplinär åtgärd enligt Skollagens 5:e kapitel ska enligt 6 § ”stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter”. 
Disciplinär åtgärd bör enbart användas om upprepade tillsägelser inte givit önskat resultat.  

Elevens uppgifter 
För och efternamn Personnummer  

Skola Årskurs/klass 

 
 
Eleven har blivit utvisad, Skollagen kap. 5 § 7 

Datum  Tidpunkt Orsak 

Datum Tidpunkt  

Datum Tidpunkt  

 
 
Eleven har tilldelats kvarsittning. Skollagen kap. 5 § 8, skolskjuts anordnas inte 

Datum  Tidpunkt Orsak 

Datum Tidpunkt Orsak 

Datum Tidpunkt Orsak 

 
 
Eleven placeras tillfälligt i annan undervisningsgrupp på den egna skolenheten. Skollagen kap. 5 § 12 

Fr o m T o m 

Motivering 

 

 
 
Eleven placeras tillfälligt i annan undervisningsgrupp vid annan enhet. Skollagen kap. 5 § 13 

Skolenhet Fr om T om 

Motivering 

 

 
Omhändertagande av föremål, då föremålet ej återlämnats efter avslutad lektion Skollagen kap. 5 § 22 

Motivering, beskriv omständigheter och händelseförloppet. 

 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 
 

Vid omhändertagande av föremål: 

Föremål återlämnats den ____________ 

☐ Föremålet har behållits i avvaktan på att vårdnadshavarna ska informeras om omhändertagandet. 

☐ Båda vårdnadshavarna har kontaktas 

☐ Endast en av vårdnadshavarna på grund av egen vårdnad 

☐ Rektor har anmält händelsen till polisen. Föremålet behålls i avvaktan på beslut om förverkande 

 

Utredning startas enligt Skollagen kap. 5 § 9. Ange datum:__________________________ 

 

Underskrift 
Ort och datum Befattning 

Underskrift 

Namnförtydligande 
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