
 
  

 

Policy kring elevs frånvaro  
Vårdnadshavare/boendepersonal är skyldig att snarast anmäla en omyndig elevs frånvaro, 
myndig elev är skyldig att själv anmäla frånvaro. 

Anmälan görs till skolsköterskan  0477 444 68 (telefonsvarare), före 08:30. Anmälan kan 
också göras kvällen innan eller tidigt på morgonen.  

Om inget annat uppges måste ny sjukanmälan göras varje dag. 

Är eleven på APL ska även företaget kontaktas om frånvaron. 

När det gäller omyndig elev, får vårdnadshavare information om frånvaro samma dag via 
mail eller genom mentor. 

Frånvaro som inte är anmäld räknas som skolk 

o Mentor kontrollerar frånvaron kontinuerligt och varnar eleven muntligt vid ej giltig 
frånvaro och en skriftlig varning skickas hem till eleven eller elevens 
vårdnadshavare för omyndig elev. 

o Om en elev har hög frånvaro kontaktar mentor alltid EHT för utredning. 
o Vid upprepade frånvarotillfällen av minst 4 timmar under en 30-dagarsperiod 

rapporterar mentor i samråd med elev och vårdnadshavare till kurator som då skickar 
underlag till CSN. 

 

Efter rapport till CSN avvaktar skolan 14 dagar innan man meddelar CSN om att det 
inte förekommit någon ogiltig frånvaro under denna tid. Mentor meddelar Carina Hylse 
som då rapporterar till CSN att eleven åter ska ha studiebidrag. 

Sjukfrånvaro 

o Vid fler än fem dagar under en trettiodagarsperiod, rapporterar mentor till 
skolsköterskan. 

o Skolsköterskan har samtal med eleven. 
o Rektor kan besluta att eleven ska styrka all frånvaro med läkarintyg eller intyg från 

skolsköterskan. Görs inte detta, betraktas frånvaron som ogiltig, alltså som skolk. 
 

Frånvaro i form av ledighet 

o För enstaka lektioner beviljar undervisande lärare ledighet. 
o För längre ledighet upp till högst tre dagar i följd beviljar mentor ledighet, dock aldrig 

för fler än fem dagar under ett läsår (undantag från fem dagar kan i speciella fall 
finnas t ex vid bortamatcher för hockeyelever). 

o Rektor kan, om det finns mycket särskilda skäl bevilja utökad ledighet efter 
synpunkter från mentor. 
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