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Rutin vid oanmäld frånvaro
Vid första - tredje tillfället (med tillfälle menas den oanmälda frånvaron en elev
har under en dag)
En lektion - Elevens ämneslärare kontaktar vårdnadshavare och meddelar studiehandledaren.
Flera lektioner eller hel dag  Studiehandledaren eller den lärare arbetslaget utser kontaktar vårdnadshavare för att informera om frånvaron.
Studiehandledaren dokumenterar.
Vid upprepad frånvaro (fjärde tillfället) under 90 dagar
Studiehandledaren kallar till möte på skolan (planeringskonferens), för att tillsammans
med elev och vårdnadshavare upprätta en handlingsplan. Före mötet kontaktar studiehandledaren elevhälsan. Studiehandledaren ansvarar för dokumentationen.
Vid fortsatt upprepad frånvaro (sjunde tillfället sammanlagt).
Studiehandledaren informerar Rektor som kallar till EVK. Kallelsen skickas två veckor
före EVK så att skolkurator först hinner göra en social kartläggning. Handlingsplanen
utvärderas.
Oro för frånvaro kvarstår
Rektor kallar till ny EVK.
Ärendegången kan påskyndas om behov finns.

Rutin vid upprepad anmäld frånvaro
Vid upprepad anmäld frånvaro
Efter sjätte tillfället under 90 dagar kontaktar studiehandledaren vårdnadshavaren
och rapporterar till skolsköterskan. Studiehandledaren dokumenterar.
Efter sjunde tillfället kräver studiehandledaren in läkarintyg som lämnas till skolsköterskan.
Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka krävs läkarintyg, vilket lämnas
till skolsköterskan.
Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro
Rektor kallar till EVK.

Gymnasieförvaltningen  Birger Sjöberggymnasiet
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 23 Vänersborg

Idrottsgatan 3

0521-72 18 11

0521-15552

exp@edu.vanersborg.se

www.vanersborg.se

2

Rutin vid ledighet
Vid all ledighet skall ansökan lämnas in.
Om elev önskar ledighet längre än tre dagar gäller följande:
Ansökan ska lämnas in minst två veckor före det att eleven behöver få besked om att
ledigheten beviljas eller inte.
Studiehandledaren beslutar om ledigheten ska beviljas eller inte och meddelar eleven
beslutet.

Nya skollagen 15 kap.
Elevers närvaro och information om frånvaro
16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas
för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma
dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver
elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

