Aleholms riktlinjer 2015/2016 för närvaro- och frånvarohantering
På Aleholm är god närvaro och aktivt deltagande i skolverksamheten en viktig förutsättning för att eleverna ska
nå kunskapskraven. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas genom uppmuntran och stöd. Det är alla lärares
uppgift att rapportera frånvaro samt att, tillsammans med rektor och elevhälsan, verka för god närvaro bland
eleverna.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men har eleven valt att gå på gymnasiet förutsätts att hon eller han är
hundra procent närvarande.

Vision
•

Varje elev upplever skolan så meningsfull och utmanande att ogiltig frånvaro inte förekommer.

Mål
•
•
•
•

Ha god kontakt med elev och vårdnadshavare.
Ge information om betydelsen av närvaro i skolan för studieresultaten.
Ge information om konsekvenser vid frånvaro till elever och vårdnadshavare.
Genom tidig upptäckt av frånvaro hjälpa och stödja elever som inte mår bra och har svårigheter av olika
slag.

Definitioner
Ogiltig frånvaro
Ogiltig frånvaro är all frånvaro där eleven eller vårdnadshavare inte har anmält sjukfrånvaro eller annat giltigt
skäl, alternativt har beviljats ledighet. Ogiltig frånvaro kan också vara ofta upprepad anmäld frånvaro där
orsaken anges vara sjukdom.
Skolkbeteende
När ogiltig korttidsfrånvaro upprepas och skolan kan misstänka systematisk frånvaro. Det kan vara frånvaro vissa
dagar eller från vissa lektioner och/eller sena ankomster.
Ledighet och befrielse
Semesterresor, lägerresor med mera ska, om ej synnerliga skäl föreligger, förläggas till lov och studiedagar.
Kortare ledighet (1-2 dagar) för enskild angelägenhet vid några tillfällen under läsåret (max 5 dagar totalt) får
beviljas av mentorn. Vid längre ledighet, 3 dagar eller fler i följd, eller från dag 6 under läsåret, beslutar rektor.

Rutiner vid frånvaro
Information till vårdnadshavare
När en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens
vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande (Skollagen 7 kap 17 § 4 st) Om det
finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Ett sådant skäl kan vara att
frånvaron avser elevens sista lektion före skoldagens slut.
SMS om oanmäld frånvaro sänds dagligen med automatik via Edwise till vårdnadshavare, som anmält
mobilnummer till skolan. De vårdnadshavare som inte gjort det, meddelas på annat sätt av mentor.
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Elevens/vårdnadshavarens ansvar
Anmäla frånvaro till telefonsvarare 0382-153 99 före kl. 9.00. Vid frånvaro mer än en dag krävs ny anmälan
dagligen, om inget annat är överenskommet med mentor. Om elev p.g.a. sjukdom behöver gå hem under dagen
anmäls det till mentor.
Undervisande lärares ansvar
Varje dag notera frånvaro i Edwise.
Mentorns ansvar
• Kontinuerligt följa elevernas närvaro/frånvaro för att tidigt upptäcka frånvaro.
• Om vårdnadshavare inte lämnat mobilnummer i Edwise är mentor skyldig att informera om oanmäld
frånvaro senast samma dag.
• Samtala med elev och försöka förstå orsakerna till frånvaron och om möjligt erbjuda insatser som ökar
närvaron.
• Vid misstänkt skolkbeteende, kontakta vårdnadshavare. Dokumentera samtal och eventuella insatser.
• Om frånvaron inte upphör, varna eleven. Innan varningen 1 lämnas till eleven, vårdnadshavare och
kurator ska mentor besluta vilket datum skolan betraktar som det första skolktillfället.
• Vid varningen erbjuda eleven samtal med kurator.
• Om eleven har full närvaro de kommande 10 skoldagarna görs ingen anmälan till CSN, men mentor
sparar varningslappen eftersom varningen kvarstår under läsåret.
• Om elev inte har full närvaro de kommande 10 skoldagarna ska en kopia av varningslappen + utdrag från
Edwise med frånvaron och ett första skolkdatum lämnas till skolassistent som anmäler till CSN.
• När skolan har anmält till CSN måste mentor fortsätta ha full kontroll på elevens närvaro och så snart
eleven har varit närvarande i 10 skoldagar i följd anmäler mentor detta till skolassistent som anmäler till
CSN för att eleven åter ska få studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg).
Elevhälsans ansvar
• Besluta om vilken profession i elevhälsan som ska utreda orsakerna till frånvaron och som tillsammans
med mentor, elev och vårdnadshavare ska vidta åtgärder för att öka närvaron, samt dokumentera
utredning och åtgärder.
• Erbjuda samtal med varnad elev.
Skolassistents ansvar
• Sätta på ett försättsblad och skickar anmälan till CSN.
• Meddela rektor/elevhälsan vilka elever som anmälts till CSN.
• Aktivera studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg)från det datum mentor
meddelar att eleven har full närvaro.

Anmälan till CSN
Enligt CSN ska studerande som är frånvarande på grund av sjukdom, kunna styrka sjukdomen med ett
läkarintyg. Detta gäller både vid längre sjukdom och vid upprepad frånvaro.

Anmälan till socialtjänsten
Rektor eller annan personal anmäler till socialtjänsten om det finns misstanke om att den frånvarande omyndige
eleven far illa eller riskerar att fara illa. (Socialtjänstlagen 14 kap 1 §)
Information om frånvaro i skolan
Skolverket (2012) Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
Skolverkets juridiska vägledning, Mer om frånvaro och ledighet:
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.179912!/Menu/article/attachment/vagledning_franvaro_ledighet2.pdf
www.csn.se
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Varningsblanketten finns på skolans hemsida.
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