FRISTADSKOLAN 7-9
Handlingsplan för elever med ett oacceptabelt uppförande
Mål
Det övergripande målet är en bra och positiv arbetsmiljö för alla, personal och elever.
Arbetsgång
När en elev uppvisar ett oacceptabelt beteende, oavsett om det sker under lektionstid eller på
raster, ex förstör lektioner, skapar en situation i klassrummet som gör att andra elever inte kan
lära sig, kränker andra elever, kränker personal etc.
1. Samtal elev – berörd personal/ kontaktlärare.
− Ett första samtal mellan elev och personal för att tydligt tala om att beteendet inte är
accepterat. Det är önskvärt och ibland nödvändigt att man är två vuxna.
− I detta samtal ska också denna handlingsplan presenteras så att eleven tydligt vet vilka
steg som sedan följer.
− Berörd personal/ kontaktlärare meddelar vårdnadshavare om det som inträffat och om
samtalet med eleven.
− En tillbudsrapport skrivs, och lämnas till rektor för påskrift. Därefter ska skyddsombudet
skriva under. Det är viktigt att kartlägga orsaker till uppförandet.
2. Möte elev – vårdnadshavare - kontaktlärare/ berörd personal.
− Vid samtalet ska föräldrarna få vetskap om att ett samtal redan har ägt rum mellan elev
och kontaktlärare, men att eleven inte har ändrat sitt beteende.
− Föräldrar ska också få en kopia på denna handlingsplan och innehållet tydliggöras.
− Under mötet ska tydliga mål sättas upp som eleven ska uppnå. – åtgärdsprogram ska
upprättas
− Skolledningen ska informeras om att mötet har ägt rum.
3. Möte elev – vårdnadshavare – kontaktlärare/berörd personal – skolledning
− Kontaktläraren/berörd personal medverkar alltid vid första mötet, därefter vid behov eller
efter eget initiativ.
− Uppföljning av samtalet ska ske, ny mötestid bokas gemensamt av de berörda.
− Underlag vid uppföljningssamtalen kommer att vara veckorapporter från undervisande
lärare.
− Åtgärdsprogram med sociala mål ska utvärderas och nya mål sättas upp.
4. Anmälan av kontaktläraren till EHT
− Kontaktläraren kallas till EHT
− EHT följer handlingsplanen för elevhälsoarbetet på Fristadskolan
5.

Om ovanstående åtgärder inte leder till resultat skall anmälan till IFO göras.
Polisanmälan ska göras när det krävs. Polisanmälan skall alltid göras av skolledningen.

6. Undersöka möjligheten av undervisning på annan plats.

