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Disciplinära åtgärder och avstängning 

Som elev inom vuxenutbildning och som boende i Norrtälje kommun har du möjlighet att läsa på olika 

Komvuxskolor(utbildningsanordnare). Men oavsett var du som elev läser är det viktigt att du följer de 

ordningsregler som gäller på den skola du studerar vid. 

Som elev kan du i vissa fall stängas av helt eller delvis från undervisningen. Till exempel vid fusk eller 

ordningsstörande uppträdande. En avstängning kan få konsekvenser för din studieekonomi. 

En tillfällig avstängning gäller som regel upp till 14 dagar under förutsättning att det är nödvändigt med 

hänsyn till risk för andra studerande eller personal. 

Om en avstängning blir nödvändig kontaktas alltid utbildningsansvarig skolledare på den Komvuxskola som du 

studerar vid av kommunens rektor för vuxenutbildningen. 

Disciplinära åtgärder som kan vidtas enligt skollagen 

5 Kap. 

6 § rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 
att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande. 

17 § I kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 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.

19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i 
kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, 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.

Knut Nygaard  
Skolchef Vuxenutbildningen, Norrtälje kommun 

Rektor på den skola du studerar får fatta beslut i avvaktan på att ärendet om avstängning tas i 

utbildningsnämnden. 

I det fall en avstängning sker meddelas detta skriftligt och får omedelbar verkan för dig som elev. 

Utbildningsnämnden kan besluta att förlänga avstängningstiden upp till 1,5 år. 
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