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Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder
höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter
det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i
kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets
vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer
sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen
riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser
mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir
från undervisningen.
Sjukfrånvaro

Vårdnadshavare ska enligt skolans rutiner anmäla om eleven är
frånvarande på grund av sjukdom. Om eleven är sjuk eller
motsvarande ska skolan informeras om detta.
Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett
för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans
expedition/hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till,
beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet
inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Varje ansökan om ledighet
ska prövas individuellt.
Vårdnadshavares ansvar

Det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och
deltar i skolarbetet. Om vårdnadshavare medvetet håller eleven
borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från
undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro. Om
vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan
utbildningsnämnden besluta om vitesföreläggande av
vårdnadshavare.
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Skolans ansvar

Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och
frånvaro. Om en elev är ogiltigt frånvarande ska vårdnadshavare
meddelas samma dag. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens
terminsbetyg. För övriga elever ges informationen skriftligt på
annat sätt. Vid längre frånvaro måste skolan göra en aktiv
bedömning av vad frånvaron beror på. Även om frånvaro är anmäld
så kan den per definition vara ogiltig. Vid omfattande frånvaro som
är oanmäld (eller anmäld) så kan skolan behöva begära in läkareller psykologintyg. Omfattande ogiltig frånvaro ska anmälas till
huvudmannen för handläggning av om föreläggande vid vite ska
aktualiseras.
Skolan ska arbeta med att främja närvaro och att uppmärksamma,
utreda och åtgärda frånvaro i skolan enligt Skolverkets allmänna råd
(SKOLFS 2012:34). Vid ogiltig frånvaro följs särskilt nedanstående
åtgärdstrappa/process.
1. Vid varje tillfälle av ogiltig frånvaro informeras
förälder/vårdnadshavare samma dag att eleven uteblivit från
skolan.
2. Upprepad ogiltig frånvaro ska utredas skyndsamt.
Förälder/vårdnadshavare kallas till skolan för samtal
tillsammans med elev och ansvarig lärare. Skolledning,
arbetslag och elevhälsan informeras för bedömning av
insatser.
3. Om eleven fortsätter att utebli från skolan, diskuteras
elevens situation inom arbetslag och elevhälsan.
Förälder/vårdnadshavare kallas tillsammans med eleven till
möte med skolledning och ansvarig lärare. Ett
åtgärdsprogram utarbetas.
4. Om elevens situation inte förbättras behöver individuella
lösningar hittas i samverkan med elevhälsan. Ytterligare
möten med förälder/vårdnadshavare, elev, ansvarig lärare
och skolledning.
5. Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska
anmälan till socialtjänsten alltid göras.
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6. Om skolan bedömer att elevens frånvaro beror på att
vårdnadshavarna inte fullgör sina skyldigheter ska
elevärendet omedelbart anmälas till huvudmannen
(skoljuridisk handläggare vid utbildningsförvaltningen). För
elev från annan kommun anmäls frånvaron till elevens
hemkommun. Utbildningsnämnden har antagit separata
riktlinjer för anmälan av ogiltig frånvaro för elever som
fullgör skolgången hos fristående huvudman.
Rektor lyfter ärendet genom en tjänsteanteckning. Av
tjänsteanteckningen ska framgå; omfattningen av eleven
frånvaro, en kort redogörelse av ärendet samt rektors
bedömning av vad frånvaron beror på och på vilket sätt
vårdnadshavarna inte fullgör sina skyldigheter.
Även i övrigt om en elev utan giltig orsak är frånvarande i
betydande omfattning ska rektor lyfta ärendet till
utbildningsförvaltningen (skoljuridisk handläggare vid
utbildningsförvaltningen).
Det är av största vikt att skolan har vidtagit åtgärder för att
få eleven att återgå till undervisning innan anmälan görs.
Det finns ingen klar definition av vad betydande omfattning
innebär, skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt
fall om när anmälan ska göras. Handläggare vid
utbildningsförvaltningen bedömer och utreder om ett ärende
om föreläggande vid vite ska initieras.
7. Skolan fortsätter åtgärdsarbetet även efter det att anmälan
har gjorts.
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Innehållet i detta dokument ska tydligt kommuniceras med elev och
vårdnadshavare. Dokumentet aktualiseras vid varje läsårs början.
.............................
Datum
........................................................

Elev
........................................................
Vårdnadshavare
.......................................................
Ansvarig lärare
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