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Närväro och fränväro - kortversion
Gymnasiet är frivilligt, men har en elev väl valt att börja på gymnasiet ska eleven delta i skolans
verksamhet, om det inte finns giltigt skäl att inte vara i skolan.
Skolan är också skyldig att rapportera olovlig frånvaro till CSN, som utifrån frånvaron kan ta
beslutet att dra tillbaka elevens studiebidrag.

Giltiga och ogiltiga skäl till frånvaro
Nedan tas giltiga skäl till frånvaro upp, samt exempel på skäl som inte är giltiga när det gäller att
vara borta från skolan.

Giltig frånvaro
•
•
•
•

Sjukdom
Läkarbesök
Möte med myndighet
Beviljad ledighet

Exempel på ogiltig frånvaro
•
•
•
•
•
•

Skolk
Semesterresa
Arbete
Körlektion
Ta hand om syskon
m.m.

En elev som har mer än 20 % frånvaro under en 30-dagarsperiod kan komma att kontaktas av
skolkurator eller skolsköterska för utredning.

Sjukfrånvaro och läkarbesök
Vårdnadshavare ska anmäla sjukdom genom Schoolsoft innan första lektionen för dagen.
Myndig elev kan själv anmäla sjukdom. Vid sjukanmälan ska du skriva i kommentaren att eleven
är sjuk.
Läkarbesök ska anmälas genom Schoolsoft innan berörd lektion börjar. Skriv i kommentaren att
det rör sig om ett läkar-, tandläkar- eller psykologbesök.
Om vårdnadshavare eller elev inte har tillgång till internet går det att ringa och meddela
frånvaro till skolans expedition tel. 018-68 00 35 innan första lektionen.
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Ledighet
En elev kan få kortare ledighet från undervisningen vid synnerliga skäl. Ledighet måste alltid
beviljas av mentor eller rektor för att vara giltig. Ledighet för upp till tre dagar per termin söks
hos mentor. Längre ledigheter söks hos rektor. Blankett för ledighet ska lämnas in senast 10
dagar innan den sökta ledigheten. Blänketten finns i Schoolsoft under fliken ”Filer och länkär”.

CSN och studiebidrag
Skolan ska rapportera till CSN om en elev har skolkat mer än fyra timmar under cirka en månad.
Första gången det händer är dock Cultus gymnasiums normala rutin att skicka ut en skriftlig
varning till vårdnadshavare eller myndig elev. Om en elev upprepar beteendet av skolk under
någon mer period under läsåret rapporterar skolan detta till CSN.
CSN kan då besluta att stoppa utbetalningarna av studiebidraget, och även besluta om att eleven
måste betala tillbaka tidigare studiebidrag. Om detta sker kan också familjens bidrag från
Försäkringskassan påverkas, till exempel bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Skolans åtgärder vid ogiltig frånvaro
Förutom att eventuellt anmäla en elev till CSN så följer Cultus gymnasium följande rutin för att
försöka minska frånvaron.
1. Vid CSN-avstämningarna ungefär var 30:e dag skickas vid första tillfället då en elev har
haft mer än fyra timmars frånvaro under perioden en skriftlig varning. Om en elev under
någon period efter detta har över fyra timmars frånvaro anmäls eleven till CSN.
2. Om frånvaron fortsätter kan rektor eller elevhälsa besluta om olika insatser
Vid oro för att en elev far illa har skolan en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.
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Skolans åtgärder vid hög sjukfrånvaro
1. När sjukfrånvaron är över 5 dagar i sträck ska en elev lämna sjukintyg till mentor, som
sedan vidarebefordrar intyget till skolsköterskan. Skolsköterskan har även i sitt uppdrag
att kontinuerligt se över sjukfrånvaron på skolan, och begär då in sjukintyg från de
elever som inte själva har lämnat in det.
2. Om en elev har mer än 20 % total frånvaro under en CSN-avstämningsperiod om 30
dagar kan skolan komma att ta kontakt med elev och vårdnadshavare för utredning och
eventuellt hjälp att få stöd med hälsoproblemen.
Elever med fysisk eller psykisk ohälsa, vilken kan komma att innebära större frånvaro från
skolan, kan inför varje läsår tillfrågas att inkomma med intyg från behandlande läkare eller
psykolog om ohälsan och i vilken mån den kan komma att påverka närvaron. Intyg lämnas till
mentor, som vidarebefordrar denna till skolsköterskan.
Vid oro för att en elev far illa har skolan en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.
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