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Frånvaro
19 §
Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte
kan delta i skolarbetet, skall hindret snarast anmälas till
skolan. Styrelsen för utbildningen får besluta hur
anmälningsskyldigheten skall fullgöras.

20 a §
Om en elev utan giltig anledning uteblir från skolarbetet skall
rektorn, om eleven är under 18 år och inte heller ingått
äktenskap, se till att en kontakt upprättas mellan skolan och
elevens vårdnadshavare.

6 kap. Elever
Gymnasieförordning (2006:203).

Frånvaro/Ledighet
Undervisningen i skolan är obligatorisk.
 Grundprincipen är att alla lektioner genomförs.

Enligt gällande skolförordning krävs anmälan vid all frånvaro.
6 kap. Elever §19 Gymnasieförordning

Ø sjukdom ska anmälas
- på morgonen ringer man skolans telefonsvarare, tel. nr 93236

(eller exp. tel. 93238) varje sjukdag, man kan även uppge hur många dagar man
förmodligen kommer att vara borta (sjuk).

- om man måste gå hem insjuknande meddelar man skolsköterskan, kf eller exp.

Ø ledighet för enskild angelägenhet begärs skriftligt - max 10 dagar/läsår
- kf får bevilja enstaka dag, max 3 dagar/termin, rektor beviljar övrig ledighet

Ansökan går via kf som ger ett yttrande dvs ger rektor lämplig information
inför beslutet (bl a om antalet frånvarotimmar)

När man ska ta körkort får man ledigt för stadskörning, halkkörning och uppkörning
(inte vid vanlig övningskörning)

OBS ! Det åligger eleven att själv ta igen förlorad skoltid och missad information.

Om eleven tar ut ledighet, trots att rektor ej rekommenderat det, så sker det på eget
ansvar. Eleven får ta konsekvenserna av sitt handlande, vilket t ex kan få till följd att
eleven inte hinner med skolarbetet eller för hög ogiltig frånvaro (med allt vad det
innebär).

 Vid för hög ogiltig frånvaro, måste skolan reagera. Vi är skyldiga att varje månad
rapportera undervisningsläget till CSN. Hur många är heltidsstuderande ? Vilka är
det inte ? Man är inte berättigad studiemedel, om man ej heltidsstuderar.

Ledighet
20 §
Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev
ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.
Rektorn får vidare i mindre omfattning befria en elev från
undervisning vissa undervisningspass eller från annat
skolarbete.
Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977: 1160) följer att
en elev som utsetts till elevskyddsombud skall få den
ledighet från undervisningspass och annat skolarbete
som behövs för uppdraget. Rektorn beslutar om sådan
ledighet.

6 kap. Elever
Gymnasieförordning (2006:203)
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RRuuttiinneerr  vviidd  rraappppoorrtteerriinngg  aavv  äännddrraadd  ssttuuddiieeoommffaattttnniinngg  ((sskkoollkk))

Ø Hög ogiltig frånvaro rapporteras till CSN (Centrala StudiemedelsNämnden),
-  giltig frånvaro är i förväg anmäld och beviljad ledighet

Ø CNS kräver underlag, dvs åtgärder som är vidtagna, frånvarostatistik etc.

CCSSNN::ss  aaggeerraannddee  vviidd  rraappppoorrtteerriinngg
Ø Om CSN anser att eleven INTE är heltidsstuderande, skickar CSN brev till eleven.
Ø Eleven ska kontakta CSN om det är något som inte stämmer (kommuniceringstid, 3

veckor). Under tiden betalas pengar ut.
Ø Hör CSN inte ifrån eleven under denna tid,
Ø Hör eleven av sig och motsätter sig CSN:s tänkta beslut, görs en särskild utredning

(kontakt med skolan). Om inte, beslutar CSN om stopp av vidare utbetalning.
Ø Hör eleven av sig efter fattat CSN-beslut, betraktas det som en överklagan, vilken

behandlas av CSN eller ÖKS (ÖverKlagandenämnden för Studiestöd)
Ø Är beslutet riktigt, dvs ej heltidsstudier kommer den studiehjälp som hunnit betalas ut

under utredningstiden att krävas tillbaka


