Rutiner vid frånvaro
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Händelser
Sjukanmälan

Rutin
Sjukanmälan ska göras till skolans expedition
VARJE DAG, före kl. 9, på något av följande sätt:
Sms: 073-275 14 51 (endast sms!)
E-post: beatrice.backstrom@ange.se

Ansvarig
Vårdnadshavare/
myndig elev

Besök hos läkare,
tandläkare eller
dyl.
Frånvaro

Intyg ska visas upp för mentor efter besök.

Eleven

Lärare noterar frånvaro för varje lektion i Edwise.

Lärare

Ogiltig frånvaro

Vårdnadshavare (för omyndig elev) ska meddelas
snarast, senast samma dag.

Mentor

Edwise

Uppmana vårdnadshavare att följa
närvaro/frånvaro i Edwise.

Mentor

Upprepad frånvaro Mentor följer upp frånvaron via Edwise, redovisar
frånvaron i arbetslaget och berättar hur kontakten
med vårdnadshavare påverkat situationen.
Ansvarig för CSN-rapporteringen gör
kontinuerliga frånvaroavstämningar av skolans alla
elever och stämmer av denna med EHT. EHT
kontaktar mentor vid frågetecken.

Mentor
CSNrapportsansvarig
EHT

Varning till
vårdnadshavare/
myndig elev vid
hög frånvaro

Mentor
CSNrapportsansvarig
EHT

Om en elev är ogiltigt frånvarande vid fyra
klocktimmar, fördelade på 3 olika dagar, under en
månad, ska vårdnadshavare och elev varnas för
risk för indraget CSN-stöd. Rektor kan även
besluta att upprepad giltig frånvaro ska räknas
som ogiltig och rapporteras till CSN. Muntlig eller
skriftlig varning avgör mentor. Datum för
varningen skickas till ansvarig för CSNrapporteringen, som även har kontakt med EHT.
I.o.m. varningen beslutas om ett datum för ny
avstämning.
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Anmälan till CSN

Om frånvaron inte upphört vid det nya
avstämningsdatumet kan rektor besluta om att
skicka en CSN-rapport från och med
varningsdatumet. Detta kan innebära en
indragning/återbetalning av CSN-stödet.

Rektor
CSNrapportsansvarig
Mentor

Ledighet upp till 5
dagar/läsår

Max 5 dagar per läsår, via ledighetsblankett på
www.bobergsgymnasiet.se samt skolans
expedition.

Mentor

Ledighet längre än
5 dagar/läsår

Ansökes om hos rektor, via ledighetsblankett på
www.bobergsgymnasiet.se samt skolans
expedition.

Rektor

Godkännade av
ledighet

Finns det problem i elevens studiesituation kan
ledighetsansökan avslås.
Vid beviljad ledighet kan man inte räkna med extra
tid/stöd för att ta igen missad undervisning.

Lärare
Mentor
Rektor

Orosanmälan till
socialtjänsten

Vid behov gör skolan en orosanmälan till
socialtjänsten och ber om samverkan kring en
elevs situation.

Alla som arbetar i
skolan har
anmälningsplikt.
Vägledning kan
ges av EHT.

Rapport till
humanistiska
nämnden

Två gånger per läsår rapporteras frånvaron in till
nämnden.

Rektor
EHT
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