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An&at foreskrift

ANonrNG TILL GRLINDERNA r0n r-enopr-aNEN FOR DEN GRUNDLAccANDE
UTBILDNINGEN FOR VUXNA 2015

Utbildningsstyrelsen har idag beslutat att andn kapitlen 5.4 och 5.5 i Grundema
for ldroplanen for den grundliggande utbildningen fdr vuxna enligt bilagan.

Utbildningsanordnare ska iaktta foreskriften ft .o.m. 1,,3.201 6.

Utbildningsanordnare ska gora andttngar enligt denna foreskdft i den ldroplan
som tas i bruk 7.8.2016.

Yttedigare information om foreskriften och vattftin den kan fis, ges av
Utbildningsstyrelsens verksamhetsenheter for Allmdnbildande utbildaing och
smibarnspedagogik och Svensksprikig utbildning och smibamspedagogik.

CIJ-*.-l
Aulis Pitkiln

Direktor Kauppinen

Kapitlen 5.4 och 5.5 i Grunderna fcit ldroplanen for den grundliggande
utbildningen for vuxna enligt fciteskn{t 3 / 01, 1 / 201 6
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BII-AGA

ISPITLEN 5.4 OCH 5.5 I GRUNDERNA pOn r-,q.noPI-ANEN TToR oE,N cRUNoTAGGANDE
UTBILDNINGEN pOn r,.uxNA KoRRrcERADE ENLrcr pOnpsrRrFT 3/011/2016

5.4 Anvdndningen av disciplin'in htgarder

Den som deltar i utbildning har ratt till en trygg studiemiljo, arbetsro och ostorda studier. Skolan kan piverka
arbetsron ph mhnga sitt, ftdmst genom utveckling av verksamhetskulturen, samarbete, gemensamt ansvar och
omsorg. Genom att utveckla pedagogiska losningar och bygga upp en atmosfir som prdglas av fortroende
och omsorg skapas forutsittningar for en bra arbetsro.l

En studetande kan som en discipUnnr ntgard ges en skriftlig varning eller bli avstdngd for hogst ett irr.2

Lagen om gtundliggande utbildning fotpliktar utbildningsanordnaren att i samband med ldroplanen utarbeta
en plan om anvindningen av disciplinara htgpder och forfadngssitt3. Syftet med planen at att se till att
forfaringssitten ir lagenliga och enhe riga och att elevetna behandlas iadikt. Planen stodjer ocksi att skolans
ordningsregler foljs.

Utbildningsanotdnaten ska se till att varje skola har en plan for anvindningen av disciplinira itgdrder. Den
kan utarbetas som en del av ldroplanen eller som en separat plan. Planen kan i sin helhet utarbetas gemensamt
for alla utbildningsanotdnarens skolor eller si att planens struktur och de centrala gemensafirma rtkdinjerna ar
gemeflsanrma och planen sedan preciseras skilt fcir vatlelatoanstalt.

Vid utarbetandet av planen dr det viktigt 
^tt 

rrotera att endast disciplindra htgirder som nimns i lagen fhr
anvdndas och att man vid anvdndningen av discipltnara htgarder ska iaktta de allmanna rdttsskyddspdnciperna
inom forvaltningen. Anvindningen av htgarder ska grunda sig pi sakliga, allmint godtagbata och objektiva
skil. I(onsekvenserna av likartade gdrningar ska vata de samma, oberoende av gdrningsman, dock sh att
upptepade gdmingar kan anses som en forsvirande omstindighet. De disciplindra konsekvensema ska sti i
ptopottion till gdrningen. Disciplinara htgarder fir inte anvindas ph ett sitt som krdnker eller foroldmpar de

studetande.

5.5 Frigor som avgiirs pi lokal nivi

Det fu viktigt att valja metoder fcir handledning, stod for larande och studier, studerandevird samt
disciplinira htgarder som bidrar till att uppni milen for undenrisningen och stodjer en verksamhetskultur
som utvecklar form:hgarr ztt lara sig och ftamjar integration i samhillet. De enhetsspecifika losningarna,
arbets- och ansvatsfordelningen och ovdga praktiska detaljer ska preciseras i de enskilda liroanstaltemas
ldtoplaner och/eller i lisirsplanerna i enlighet med utbildningsanordnarens beslut.

1 Lag om grundliggande utbildning 35 ag (1267 /2013)
2-Lagom grundldggande utbildning 46 $
" Lag om grundldggande utbildning 29 \ (1267 /2013)
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Handkdning

Utbildningsanotdnaren ska b esluta o ch beskdva
o mil for handledningen och hur handledningen genomfors

vilka personer som medverkar i handledningefl, deras uppgifter och inbotdes arbetsfordelning

det centrala innehillet i den individuella studieplanen och studieprogtammet samt pl vilket sitt planen

utarbetas, foljs upp och utvirderas

samarbetsp^tte\ s marbetsmii och hur samarbetet i frigor som ber6r handledning i praktiken

genomfots med andra ldroanstalter, myndigheter och andra samatbetsparter

hur man informerar om handledningen

Stiidfir larande och studier

Utbildningsanordnaten ska besluta och beskriva
. hur undervisningen och stoditgdrderna i praktiken ordflas fot studerande som behover stod
. samarbetet, ansvars- och arbetsfordelningen inom petsonalen nit behovet av stod bedcims, stodet

planeras och otdnas och genomfors i praktiken
. hur de studerande och eventuellt detas virdnadshavare informeras om mojligheteffia till stod.

Anuisningar om sluderandeudrdElan fir lciroanstalten

Till liroplanen ska bifogas en lokal plan som uppgjorts utgiende frin Utbildningsstyrelsens foreskrift
1,8/011,/2014 och som uppdateras vid behov.

Anucindninge n au discip lin cira dtgcirder

Utbildningsanordnaren ansvatar for att en plan for disciplinata htgarder utarbetaso och bestimmer vilka

aktorer som deltar i beredningen. Planen kan inga i den lokala l-droplanen eller utgora en separat plan, vilket i
si fall ska nimnas i ldroplanen.

I planen ska faststillas och beskrivas

o vilka forfaringssitt som preciserar och kompletterar lagen som anvinds vid forseelset, fusk och

stcirande beteende, samt aflsvars- och arbetsfordelning och metodet for samrid och dokumentering

o hur rrrafl vid anvdndningen av disciplinira htgardet gar^ntetar att forvaltningens allmanna

ritts skyddsprincip er iakttas

o hur mall ser till att personalen instruetas och har den kompetens som behovs for att utova

disciplinira befogenheter

o hur olika parter informeras om planen, ordningsreglema och de lagstadgade disciplinan htgarderna

o med vilka metodet marr foljer upp planen och utvirderar genomfonndet och effekten av htgardetta.

- Laq om grundlissande utbildnine 46 \
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