
Närvaro och ledighetspolicy  
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det betyder dock inte att det är frivilligt att delta i 
undervisningen. Om en elev har tillräckligt stor frånvaro kan studiebidraget dras in och eleven riskerar 
att inte kunna erhålla ett fullständigt gymnasiebetyg. 
Sjukanmälan skall anmälas av vårdnadshavare på schoolity (skolans nya lärplattform). Inloggning till 
denna får målsman på skolans föräldramöte. Eventuell frånvaro innan rings in till expeditionen på 
070-5718178.  
Olovlig frånvaro meddelas direkt till vårdnadshavare via sms och kommer igång så fort vi får in 
kontaktlistan med era uppgifter. 
För enskild angelägenhet för kortare ledighet beviljas av mentor upp till 5 dagar per läsår.  
 
Handlingsplan för att främja elevers närvaro 
När Insatser Ansvariga 

Varje skoldag All frånvaro registreras i Schoolity av den undervisande 
läraren. 

Undervisande lärare 

 Ej anmäld frånvaro  

Från två olovliga 
tillfällen (50% el 
mer av en lektion 
räknas som ett 
olovligt tillfälle) 

Mentor samtalar med elev och vårdnadshavare och 
informerar om vikten av elevens närvaro i skolan och 
skolans närvarorutiner. Mentor varnar också för indraget 
studiebidrag från CSN. Samt informerar rektor. 

Mentor 

Vid vidare olovlig 
frånvaro 

Mentor lyfter ärendet till EHT. Rektor beslutar om vem i 
teamet som tillsammans med mentor skall utreda och 
sammanställa orsakerna till frånvaron. 
Rektor meddelar CSN om indraget studiemedel tills vidare 
fram till eleven studerar heltid igen.  
Handlingsplan för bättre studier  upprättas. 
 
Uppföljning bokas med elev och vårdnadshavare. 

Mentor/Rektor 
 
 
 
De som rektor utsett 
 
De som rektor utsett 

Vid fortsatt 
frånvaro, steg 1 

Möte med elev, vårdnadshavare, mentor och rektor. 
Handlingsplan revideras. 

Rektor 

Steg 2 Rektor informerar styrelsen (huvudmannen) om vidtagna 
åtgärder. Gemensamt beslut om ev vidare åtgärder. Elev 
kan skrivas ut pga ej aktiv deltagande i studier  

Rektor 

 Anmäld frånvaro  

Anmäld frånvaro, 
återkommande 
frånvaro om 2 
tillfällen eller mer 
över mer än 1 mån 

När anmäld frånvaro återkommer över mer än två tillfällen 
och över mer än en månad (behöver ej vara 
sammanhängande frånvaro) kontaktar mentorn 
vårdnadshavare. Erbjudande om skolläkartid eller besök 
hos Primärvården bör då diskuteras. Mentorn informerar 
EHT. Varning om risk för indraget studiemedel med CSN.  

Mentor 
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Anmäld frånvaro 
under samma 
veckodag, 3 ggr 

När en elev har upprepad frånvaro samma veckodag (t ex 
måndagar) två tillfällen eller mer, kontaktar mentor 
vårdnadshavare och anmäler ärendet till EHT. Varning om 
risk för indraget studiemedel med CSN  

Mentor 

Återkommande 
anmäld frånvaro  

Vid vidare återkommande anmäld frånvaro utreds ärendet 
av Mentor EHT och Rektor med familjen. Handlingsplaner 
upprättas och ärendet ses över av Rektor kring elevens 
aktivt deltagande i sina studier.  

Mentor  
EHT  
Rektor  
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