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Information till vårdnadshavare och elev
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Handlingsplan för skolnärvaro
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, det finns ingen skolplikt vid studier på gymnasienivå. Enligt
skollagen (2010:800) 15 kap. 16 § ska elever som går i gymnasieskolan delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen. I samma paragraf framgår det även att rektor på
gymnasieskolan ska informera vårdnadshavare till elev som uteblivit från undervisningen utan giltigt
skäl. Även när det inte finns någon skolplikt finns det ändå lagstadgat att elever som går på
gymnasiet skall närvara vid den avsedda utbildningen. Att utbildning på gymnasienivå är frivilligt
innebär inte att deltagandet i undervisningen är frivillig. Dock kräver CSN heltidsstudier för att betala
ut studiebidrag. Har ert barn för hög frånvaro anses denna inte vara heltidsstuderande.
Det är endast tillåtet att vara frånvarande från skolan vid anmäld sjukdom eller vid beviljad ledighet.
Under höstterminen har det gjorts ändringar i frånvarorapporteringen. Huvudsyftet med skolans
rutiner är att öka elevernas närvaro vid undervisningstillfällena. Rutinerna ska också i högre grad
efterlikna arbetslivets frånvarohantering där det händer något efter upprepade frånvarotillfällen. De
är också utformade för att skolans personal så som klassföreståndare, APL-ansvariga, rektorer och
administratörer ska få en mer samlad bild. Målet är att hemmet och skolan ska samarbeta.
Rutinerna kring frånvaro är även viktigt ur ett säkerhetsskäl. Vi vill så snabbt som möjligt kunna
överblicka vilka elever som inte är närvarande under skoldagen. För att säkerställa anmäld frånvaro
kommer det gå hem ett sms när eleven anmäler sig frånvarande under dagen. Anledningen till detta
är att ni ska veta om ifall era barn går hem från skolan under dagen.
Elever som blir sjuka och behöver lämna skolan under dagen ska i första hand ta kontakt med
vårdnadshavare så att denne kan föra in den anmälda frånvaron. Detta gäller även vid
tandläkarbesök eller läkarbesök. Föräldrar lägger in tider för deras barn i Dexter samma vecka så inga
missförstånd uppstår. I andra hand är det klassföreståndaren/undervisande läraren som anmäler
eleven frånvarande.
Obs! Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte kan komma in på Dexter, ska du ringa till
GKC:s reception och där göra din sjukanmälan. I annat fall riskerar du att få frånvaron registrerad
som ogiltig. Samma gäller myndiga elever.

Gemensamma rutiner för att förebygga frånvaro
•
•
•
•
•

Undervisande lärare rapporterar varje lektionstillfälle i Dexter
Oanmäld och anmäld frånvaro rapporteras till vårdnadshavare via sms.
Klassföreståndare sammanställer och analyserar frånvaron, både anmäld och oanmäld.
Varje programlag sammanställer elevernas frånvaro varje månad.
Frånvaro är en stående punkt på samtliga utvecklingssamtal.
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Studiebidraget påverkas vid OGILTIG/GILTIG frånvaro
CSN (Centrala Studiestödsnämnden) betalar ut studiebidrag till elever som bedriver heltidsstudier på
gymnasienivå. CSN har sedan 1 januari 2012 utfärdat nya regler vad gäller ogiltig frånvaro. Skolan har
i uppdrag att rapportera till CSN om en elev har ogiltig frånvaro. En rapport kan skickas från skolan till
CSN om den ogiltiga frånvaron:
•
•
•

är mer än några enstaka timmar under en månad
sker vid upprepade tillfällen
vid resor utan skolans medgivande

CSN har en överklagandenämnd dit beslut om indraget studiebidrag kan överklagas. Nämnden har
exempelvis slagit fast att en ogiltig frånvaro på 4 timmar och 10 minuter under en månad är så pass
hög att eleven inte bedriver studier på heltid och där med inte är berättigad till studiebidrag (CSN
2012).
Vid upprepad ogiltig frånvaro upphör rätten till studiemedel. Vid hög giltig frånvaro kopplas skolans
elevhälsoteam in och du kan komma att behöva lämna läkarintyg. Om så inte sker kan rätten till
studiemedel upphöra även vid anmäld frånvaro. Det är alltid CSN som tar beslutet, det är skolans
uppgift att rapportera.
Innan ett varningsbrev går ut, har en muntlig eller skriftlig kontakt tagits med eleven och hemmet.
CSN: regler i korthet:
•
•
•
•
•

•

Skolan informerar CSN om frånvaron.
Beslutsunderlaget till CSN ska bygga på minst 30 kalenderdagar.
Utbetalat studiebidrag kan återkrävas retroaktivt av CSN.
Läkarintyg kan krävas in vid längre sammanhängande sjukdomsperiod eller återkommande
korttidssjukskrivningar.
Normal sjukfrånvaro är giltig frånvaro och ska därför inte ligga till grund för indraget
studiebidrag. Dock behöver skolan information om det blir en längre sammanhängande
sjukdomsperiod eller upprepad korttidssjukskrivningar som påverkar studierna.
Indraget studiebidrag är förlorat. När elevens närvaro har förbättrats kommer skolan
rapportera in nytt underlag till CSN. CSN tar beslutet om studiebidraget ska betalas ut igen.
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CSN har en överklagandenämnd dit beslut om indraget studiebidrag kan överklagas. Nämnden har
exempelvis slagit fast att en ogiltig frånvaro på 4 timmar och 10 minuter under en månad är så pass
hög att eleven inte bedriver studier på heltid och där med inte är berättigad till studiebidrag (CSN
2012).
Ett indraget studiebidrag kan innebära att eleven inte räknas in i underlaget vid beräkning av
eventuellt bostadsbidrag eller flerbarnstillägg. Likaså kan förlängt underhållsstöd och eventuell
barnpension dras in.
Sammanhängande sjukdomsperiod
Sjukdom betraktas som giltig frånvaro. Om eleven fortfarande är sjuk efter fem dagars
sammanhängande sjukskrivning, begär vi in läkarintyg som styrker den fortsatta sjukskrivningen.
Upprepade korttidssjukskrivningar
Elever som blir sjuka under skoldagen kan behöva sjukskriva sig och gå hem. De kan också behöva
sjukskriva sig en hel dag. Dessa frånvaroorsaker betraktas som giltiga om de sker vid enstaka
tillfällen.
Om frånvaron under en längre period är 10 timmar eller mer, och frånvaron till största delen består
av upprepade korttidssjukskrivningar, begär vi in läkarintyg som styrker elevens medicinska behov av
att sjukskriva sig ofta och med kort varsel.
Läkarintyg kan lämnas till klassföreståndare, skolsköterskan eller receptionen.
Lov och ledigheter
Det förekommer rikligt med sammanhängande ledigheter under läsåret. Planera därför redan vid
höstterminsstarten in eventuella resor och andra ledigheter till loven och annan ledig tid. Att tänka
på innan du ansöker om ledigt från skolan
Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Frånvaro kan leda till brister i
utbildningen som kan vara svåra att kompensera. Eleven är själv ansvarig för att på egen hand läsa in
de moment som missas på grund av ledigheten. Normalt sätts ingen form av stöd in. Eleven kan inte
heller kräva att få göra prov eller annan examination som missas under frånvaron.
Frånvaro som inte är beviljad av skolan, noteras som ogiltig frånvaro och kan medföra att
studiebidraget dras in.
Ledighetsansökan lämnas till klassföreståndare.
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Körkortsundervisning
Körkortsundervisning får inte förläggas till lektionstid utan ska i största mål läggas under annan
skoltid. Detta gäller framförallt övningskörning. Ledighet för körkort ges för
uppkörning/halkbana/riskettan.
Stöd till vårdnadshavare
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakta socialtjänstens Råd och service vid frågor om ett problem rörande elevens
situation.
Kontakta skolan, elevhälsoteam
Kontakta vårdcentralen
Kontakta barn- och ungdomshälsan
Kontakta barn och ungdomspsykiatrin
Ansöka om stöd hos socialförvaltningen
Se www1177.se under familj och relationer
Elever mellan 13-25 år kan få stöd via, UMO, ungdomsmottagningen

För mer information:
Informations om skolk och frånvaro
https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-omskolk.html
Bidrag för gymnasiestudier i Sverige
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html
Information in other languages
https://www.csn.se/languages.html
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Handlingsplan för ökad närvaro på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Gnosjö Kommun.
Arbetsgång vid Frånvaro
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Frånvaro
Steg 1
Frånvaro

Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte för
diskussion angående fortsatt skolgång.
Rektor kallar myndig elev till möte.

EHT och klassföreståndaren utvärderar åtgärder.
Vid fortsatt frånvaro kan EHT besluta om rapport till CSN.

Rektor i samråd med EHT beslutar om åtgärder, ex. kontakt med skolsköterska,
göra en skolsocial kartläggning, kontakt med special pedagog, skriftlig varning pga. hög frånvaro.
Beslut av åtgärder återkopplas till studiehandledare.

Klassföreståndaren anmäler ärendet till EHT om ingen förändring sker
inom en vecka eller om sporadiska frånvarotillfällen fortlöper.

Klassföreståndaren kontaktar vårdnadshavare vid fortsatt frånvaro efter samtal med elev.

Klassföreståndaren samtalar med eleven vid upprepade frånvarotillfällen.

Det är klassföreståndaren som följer upp elevens frånvaro och meddelar EHT om frånvaron är återkommande eller om den har upphört.
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