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Handlingsplan frånvaro
Kontaktlärare skall hålla studiesamtal i förebyggande syfte: Antingen enskilt eller
i grupp i samband med terminsstart. I informationen kring frånvarohanteringen skall
varning 1, varning 2, upphörande av studier gås igenom så att kursdeltagaren förstår
konsekvenserna av hög frånvaro.
I studiesamtalet ska även allmän info om frånvaro informeras om.
• Deltagare ska anmäla frånvaro till skolans expedition.
• För hög frånvaro, i enskilt ämne eller totalt, medför att deltagaren går miste om
intyg för fullgjord kurs samt studieomdöme.
• All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller sjukfrånvaro eller annan
frånvaro.
• Deltagare som tar ledigt ska för enstaka lektion anmäla detta till respektive
lärare. För längre perioder ska det anmälas till kontaktläraren.
Uppföljning av närvaro/frånvaro
• All frånvaro ska föras in i Schoolsoft av undervisande lärare.
• Uppföljning av frånvaro ska finnas som stående punkt på veckomöten.
•
Två veckor in på varje termin ska frånvaron granskas i syfte att utläsa
tendenser. Därefter sker granskningen av frånvaron kontinuerligt av
kontaktlärare.

Arbetsgång vid hög frånvaro
1. Pedagogisk personal: Samtlig pedagogisk personal har ett ansvar för att hög
frånvaro uppmärksammas och informera deltagare om vilka regler som gäller
kring frånvaro samt vilka krav CSN ställer för att bevilja studiemedel samt
behörighet i enskilt ämne (max 25%).

2. Kontaktlärare: Kontrollerar med jämna mellanrum (med max två veckors
mellanrum) den totala frånvaron på sin klass i Schoolsoft. Upptäcks hög
frånvaro (mer än 15%) på nuvarande termin informerar kontaktläraren berörd
kursdeltagare om den höga frånvaron. Kontaktläraren skall informera om
risken att inte få ett omdöme och behörighet, risken att bli rapporterad till CSN
och att frånvaron måste minska. Kontaktläraren informerar biträdande rektor
att samtal kring hög frånvaro skett.
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3. Biträdande rektor:
Varning 1: Om frånvaron överstiger 20% utgår en skriftlig varning nr 1. I
denna varning ska det tydligt framgå att frånvaron är för hög och att förändring
måste ske inom tre veckor. Varning 1ligger kvar nuvarande termin så länge
den totala frånvaron överstiger 15%.

4. Varning 2: Om frånvaron överstiger 15% under föregående treveckorsperiod
utgår en skriftlig varning nr 2. Här ska även tydligt framgå att
konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro efter två veckor innebär rapportering
till CSN och att kursdeltagaren förlorar rätten till sin studieplats.
Rapport till CSN sker vid kursavbrott eller vid termins slut.

