
Frånvaropolicy
Sambandet mellan sämre studieresultat och hög frånvaro är vetenskapligt belagt och går
inte att förneka. Frånsett försämrade studieresultat har det också konstaterats att "Skolkarna
var i högre utsträckning högkonsumenter av tobak, alkohol, lösningsmedel, narkotika, doping
samt sömn-/lugnande medel utan läkarrecept."1

Sedan den 1:e juli 2018 har rektor dessutom, enligt skollagen, skyldighet att utreda “längre
frånvaro, såväl giltig som ogiltig”2.

I vår egen verksamhet kan vi också se ett tydligt samband mellan hög frånvaro och mindre
goda studieresultat. Syftet med det här dokumentet är att förklara och förtydliga hur vi -
lärare, mentorer och skolledning - ser på och hanterar frånvaro.

Definition: Giltig och ogiltig frånvaro
I skolans värld skiljer vi på två typer av frånvaro. Giltig och ogiltig. Den giltiga frånvaron är
anmäld (ex. sjukanmälan) medan den ogiltiga inte är det. Konsekvensen av hög ogiltig
frånvaro är rapportering till CSN och eventuellt indrag av studiemedel. Vi ser först och främst
till den totala mängden frånvaro (giltig + ogiltig).

● Giltig frånvaro: på förhand anmäld av vårdnadshavare/myndig elev (innan
skoldagens början)

● Ogiltig frånvaro: oanmäld frånvaro. Kan innebära indragning av studiemedel

15%
Det finns en mängd olika anledningar till att man vid enstaka tillfällen inte kan komma till
skolan. Problemen och oron tornar upp först när frånvaron börjar bli regelbunden. Vi har valt
att sätta en generös gräns vid 15% total frånvaro (giltig + ogiltig) under en fyraeckorsperiod.
Skulle en elev, inom given period, överskrida 15% frånvaro träder vår handlingsplan i kraft.
Som jämförelse var det totala antalet sjukdagar i riket under tredje kvartalet 2016 i
genomsnitt 1,21 dagar3, vilket motsvarar 2% frånvaro.

3 Statistiska Centralbyrån:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-over-
sjukloner-ksju/pong/statistiknyhet/konjunkturstatistik-over-sjukloner-3e-kvartalet-2016/

2 Skolverket, (2018). Frånvaro och ledighet (hämtad 2018-06-27).
https://www.skolverket.se/4.6011fe501629fd150a257f.html#h-Vilketansvarharskolanattutredafranvaro

1 Sundell, Knut & Karlberg, Martin (2004). Skolk: Sund protest eller riskbeteende?Stockholm:
Socialtjänstförvaltningen Forsknings- och utvecklingsenheten.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-over-sjukloner-ksju/pong/statistiknyhet/konjunkturstatistik-over-sjukloner-3e-kvartalet-2016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-over-sjukloner-ksju/pong/statistiknyhet/konjunkturstatistik-over-sjukloner-3e-kvartalet-2016/


Handlingsplan

<15%

Om en elev inte kommer på en lektion och frånvaron ej är anmäld meddelas
vårdnadshavarna via Schoolity. Om eleven uteblir från fler lektioner utan att
vårdnadshavaren har anmält frånvaro sker samtal mellan mentor och elev. Samtal kan
också ske med representanter från elevhälsan.

Vid sammanhängande sjukfrånvaro längre än en vecka kan skolan begära in
läkarintyg/motsvarande för att frånvaron ska räknas som giltig.

Vid 15 procents frånvaro under fyra veckor skickas ett meddelande via Schoolity till
vårdnadshavarna om att vi känner en oro kring barnets frånvaro.

>20%
Vid mer än 20% total frånvaro under en fyraveckorsperiod agerar vi enligt följande:
(Ett meddelande skickas åter till vårdnadshavarna via Schoolity)

1. Mentorn har samtal med eleven kring frånvaron och skolsituationen.

2. Mentorn har uppföljningsmöte med eleven efter ca två veckor.
Om frånvaron fortfarande är hög kontaktas vårdnadshavare.

3. Mentorn genomför en kartläggning i samverkan med specialpedagogen och
biträdande rektor.

4. Utredning av den höga frånvaron sker. Biträdande rektor ansvarar för utredningen
som sker i samverkan med elevhälsan (kurator/specialpedagog).

5. Erbjudande om drogtest

Tillhandahåller inte eleven läkarintyg/motsvarande stärks vår oro. Vårdnadshavare
informeras om att eleven erbjuds att genomföra ett drogtest och att all frånvaro
kommer att noteras som ogiltig tills dess att ett läkarintyg/motsvarande tillhandahålls.

6. Orosanmälan

Vid fortsatt hög frånvaro görs en orosanmälan till socialtjänsten

På CSN:s hemsida finns information om vad CSN definierar som skolk och vad som händer
om en elev har ogiltig frånvaro

https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-om-skolk.html#h-Omduskolkarforlorardustudiebidraget


Angående frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs via Schoolity dagligen av vårdnadshavare till omyndiga elever annars
av eleven själv innan skoldagens början.

Vid hög frånvaro kan skolan begära in läkarintyg. Om det kan ifrågasättas huruvida elevens
frånvaro är giltig eller ej så skall detta enligt lag anmälas till CSN för beslutsfattning i frågan.

Gymnasiet är en frivillig skolform. Det är dock ej frivilligt huruvida eleven ska delta i
undervisningen eller ej när hen väl är inskriven på skolan. Det vill säga, vi förväntar oss att
våra elever kommer till angivna lektioner om inte särskilda skäl anges.

Ansökan om ledighet
Vi är i enlighet med skollagen (4 kap 11 §) och gymnasieförordningen (12 kap 2 §) restriktiva
med ledigheter utanför loven. Beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av
elevens studiesituation och skälen för ledigheten.

Eventuell ledighetsansökan gör elev och vårdnadshavare via Schoolity.


