2021-10-25
Skolan följer upp frånvaron enligt riktlinjer
Utifrån skollagen, som säger att en elevs vårdnadshavare skall få information om sin
ungdoms frånvaro samma dag som den inträffar, har vi som skola ett system där vi varje
dag skickar information till elevernas vårdnadshavare. Där så är överenskommet, sker
det till den myndige elevens tidigare vårdnadshavare. Vi gör det genom Skolpuls till
vårdnadshavare som har Internet och till dem som saknar, via SMS.
CSN:s krav
CSN har kravet på skolan att vi ska rapportera när den otillåtna frånvaron
- är mer än några enstaka timmar under en månad
- sker vid upprepade tillfällen
(Vackstanäsgymnasiet varnar elev/vårdnadshavare efter 3 tillfällen och efter 4:e tillfället
skickar vi underlag till CSN för beslut)
Det är alltid skolan som bedömer om en elev har otillåten frånvaro!
Vad händer när skolan rapporterar en elev till CSN för skolk?
CSN skickar ett brev till eleven eller vårdnadshavaren. Eleven kan lämna synpunkter på
skolans rapportering inom 6 dagar. CSN fattar beslut och stoppar utbetalningen och elev
kan bli återbetalningsskyldig.
När eleven inte längre har ett skolkbeteende rapporterar skolan detta till CSN och
utbetalningen återupptas.
Skolan agerar på följande vis:


Undervisande lärare registrerar elevens frånvaro varje dag senast 16.45.



Mentor diskuterar kontinuerligt frånvaron med eleven. Vid behov kan mentor och
vårdnadshavare komma överens om egna former för kontroll av frånvaron.



Elevhälsoteamet (EHT) går igenom statistik från Skolpuls (programmet i vilket vi
för frånvaron) och har sedan en dialog med mentor kring elever som har hög
frånvaro. Mentor ansvarar för att varning utfärdas. Bedömningen när eller om det
är dags för att anmäla skolket till CSN gör delar av EHT.



Hög oanmäld/anmäld frånvaro föranleder en åtgärd från skolans sida, som samtal
med SYV, EHK (elevhälsokonferens), tätare samtal med mentor.



Vid upprepad anmäld frånvaro pga. sjukdom kan skolan begära in sjukintyg.

Delaktighet i undervisningen
Utbildningen på Vackstanäsgymnasiet bygger i hög grad på delaktighet. Aktiviteten under
lektionerna utgör ett viktigt betygsunderlag. En hög frånvaro kan innebära att man
missar viktiga och obligatoriska kursmoment och att vi inte kan följa processen. Det
ligger helt på eleven själv att ta igen den undervisning han/hon missar.
Då Vackstanäsgymnasiet inte beviljar ledighet för resa kan det påverka elevens
studiebidrag.

https://vacksta-

Om elev väljer att vara ”ledig” ska det enligt CSN rapporteras som frånvaro. Om
eleven är frånvarande 10 dagar eller mer dras halva eller hela studiebidraget.
Upprepad frånvaro under året i totalt samma mängd kan också leda till att CSN
gör bedömningen att inte studiebidraget betalas ut.
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OBS! Får skolan reda på att elev varit bortrest men anmält sjukdom så har vi
skyldighet att meddela CSN detta i efterhand.
OBS! frånvaro pga körlektion eller liknande räknas också som skolk.
Läkarbesök, uppkörning, besök hos tandläkare är efter anmälan av vårdnadshavare
godkänt. Självklart är även skol- och idrottsrelaterad ledighet samt anmäld enskild
angelägenhet godkänt.

https://vacksta-

Stefan Ruocco, rektor
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