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Matteusskolans konsekvenstrappa 4-9 läsåret 18/19
Nivå 1
Lindriga förseelser såsom:
- enstaka sena ankomster
- glömt material
- spring/skrik inomhus
- ovårdat språk
- nedskräpning
- användande av mobiltelefon
eller liknande på otillåtet vis
- ytterkläder i matsalen
- jämförbara förseelser
Åtgärd:
- Vänlig men bestämd
tillrättavisning av berörd
personal.
- Mentorn informeras vid
behov.
Ansvarig: Berörd personal

Nivå 2
Upprepade lindriga förseelser
samt grövre förseelser såsom:
- skolk
- respektlöst uppträdande
- störande beteende på lektion
- maktlekar
- kränkande tilltal och
handlingar (knuffar, hot)
- klotter
- förstörelse av skolmaterial
Åtgärd:
- Mentor eller berörd personal
kontaktar vårdnadshavare via
telefon senast dagen efter
händelsen.
- Överenskommelse
dokumenteras.
- Vid kränkning följ
kränkningsrutinen.
Ansvarig: Mentor eller berör
personal.

Nivå 3
Upprepade grövre förseelser samt
allvarliga brott såsom:
- fysiskt våld
- kränkningar/mobbning
- rasistiska och sexistiska uttalanden
- skadegörelse
- allvarliga hot
- jämförbara brott lagen
Åtgärd:
- Möte med vårdnadshavare,
mentor samt bit. rektor för
utredning av elevens beteende.
- Överenskommelse skrivs ner.
- EHT och rektor informeras.
- Ev. muntlig varning.
- Skolledningen beslutar om ev.
polisanmälan och rapport i IA.
- Vid kränkning följ
kränkningsrutinen.
Ansvarig: Mentor och bit. rektor.

Nivå 4
Vid fortsatt upprepad
förseelse och brott kan beslut
fattas om:
- skriftlig varning
- tillfällig kortare avstängning
- tillfällig placering i annan klass
- tillfällig placering på annan
skola
Åtgärd:
- Bitr. rektor kallar berörda till
elevvårdskonferens.
- Möte med vårdnadshavare,
mentor, rektor och ev.
personal från EHT.
- Orosanmälan
- Polisanmälan och rapport i
IA.
Ansvarig: Skolledning och
EHT.

Nivå 5
Vid fortsatt upprepad
förseelse från föregående
steg kan beslut fattas om:
- anpassad studiegång
- annan skolform
- avstängning
- flytt till annan skola
- polisanmälan
- orosanmälan
Åtgärd:
- Möte med vårdnadshavare
genomförs alltid.
Ansvarig: Rektor

