
Eleven

Beslut om tillfällig omplacering till annan skolenhet eller annan plats inom
huvudmannens organisation 
Enligt skollagen (2010:800) 5 kap. 13 §

Omplaceringen (får gälla högst fyra veckor)

Bakgrund Ange vad som lett fram till beslutet om tillfällig omplacering samt tidigare vidtagna åtgärder.

Motivering Ange varför det är nödvändigt att besluta om tillfällig omplacering.

Underskrift Om beslutet avser tillfällig omplacering till annan skolenhet ska det fattas gemensamt med mottagande rektor

Elevens namn
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Fr.o.m. datum 

Underskrift rektor vid avlämnande enhet Namnförtydligande Datum

Underskrift rektor vid mottagande enhet Namnförtydligande Datum

Personnummer

T.o.m. datum

Skola Klass

Eleven omplaceras tillfälligt till
Annan skolenhet:

Sida 1 av 2

Diarienummer:

Tillfällig omplacering inom enheten är inte tillräckligt ingripande. Motivera varför:

Tillfällig omplacering inom enheten är inte möjligt att genomföra. Motivera varför:

Annan plats inom huvudmannens organisation:

Ja Nej

NejJa

Innebär omplaceringen undervisning i särskild undervisningsgrupp?

Rektors bedömning av hur omplaceringen kan påverka övriga elevers utbildning i den mottagande gruppen:

Innebär omplaceringen enskild undervisning?



Information till vårdnadshavare Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan omplaceringen genomförs.
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Datum då vårdnadshavare 1 informerats om beslutet Datum då vårdnadshavare 2 informerats om beslutet

Sida 2 av 2

Beslutet kan inte överklagas och grundar sig på 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) 
13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande för att tillförsäkra andra elever trygghet och studiero eller inte är möjliga att 
genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska ges undervisning vid en annan skolenhet eller på en annan plats inom huvud-
mannens organisation. 

Ett beslut enligt första stycket får innebära att eleven ges enskild undervisning eller undervisning i en särskild undervisningsgrupp enligt 
3 kap. 11 §. De förutsättningar som anges i 3 kap. för sådan undervisning behöver inte vara uppfyllda inför ett sådant beslut. 

Innan rektorn fattar ett beslut som innebär undervisning i en annan undervisningsgrupp ska rektorn bedöma hur åtgärden kan 
påverka övriga elevers utbildning i den gruppen. 

Ett beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. 

Elevens vårdnadshavare ska informeras om ett beslut enligt första stycket innan placeringen genomförs. 

En åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket får inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda och åtgärda disciplinära ärenden. Behandlingen sker med stöd av 
artikel 6 e) EU:s Dataskyddsförordning (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller  
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer  
personuppgifterna att sparas för all framtid. 

Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på 
haninge.se/personuppgifter. 
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