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Rutiner för anmälan av frånvaro för elever på
gymnasiet
Enligt den nya skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig
frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns.
Alla elever, eller vårdnadshavare, ska anmäla frånvaro via telefon, 010-8887050, och
för elever under 18 år måste vårdnadshavarens personnummer anges. När frånvaro
är anmäld skickas automatiskt ett mail/sms till vårdnadshavaren om att giltig
frånvaro är registrerad. All sjukanmälan av elev ska ske via detta nummer.
Detta ska göras före elevens första lektion. Vid annan giltig frånvaro ska eleven
rapportera detta till undervisande lärare eller mentor före lektionsstart.
Efter skoldagens slut (17.00) skickas statistik vid ogiltig frånvaro automatiskt via ett
mail/sms till vårdnadshavaren om denna gjort ett aktivt val om detta i Vklass.

Regelverk
Gymnasieförordningen 12 kap 3 §: En elev anses ha avslutat utbildningen om
eleven inte kommer till den utbildning eleven antagits till och inte heller anmäler
giltig orsak att utebli inom tre dagar efter att terminen startat.
Gymnasieförordningen 12 kap 4 §: Om en elev har påbörjat en utbildning och
därefter har uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott
på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen.
Rektorn får dock besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen trots att
förutsättningarna i andra stycket finns, om det finns synnerliga skäl.
Centrala studiestödsnämnden CSN:
Studiehjälp lämnas för gymnasiestudier på heltid. Om eleven på grund av sjukdom
eller handikapp inte kan studera på heltid, lämnas ändå studiehjälp. Eleven måste
delta i undervisningen för att få studiehjälp. Otillåten frånvaro, dvs. frånvaro som
inte beror på sjukdom eller liknande, kan medföra att eleven förlorar rätten till
studiehjälp.
Om en elev är frånvarande på grund av sjukdom, ska han eller hon kunna styrka
sjukdomen med ett läkarintyg. Detta gäller både vid längre sjukdom och vid
upprepad frånvaro. Om skolan inte anser att det är styrkt att frånvaron beror på
sjukdom, ska detta rapporteras till CSN.
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Är eleven frånvarande av någon annan anledning än sjukdom under längre tid än
14 kalenderdagar, har han eller hon inte rätt till studiehjälp för denna tid. Från och
med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera skolk när den olovliga frånvaron är
mer än några timmar under en månad och inte är av engångskaraktär.
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