Information till elev och vårdnadshavare

Frånvarohantering vid Eksjö Gymnasium
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. När en elev är antagen och har tackat ja till en
gymnasieplats gäller obligatorisk närvaro. För att få studiebidrag måste den studerande läsa på
heltid.
Sjukanmälan ska ske före kl 0800 och dagligen. Ring på tfn 0381-363 40, telefonsvarare.
Om en elev är ogiltigt frånvarande kommer, efter det första frånvarotillfället på dagen, ett sms eller
ett mail att skickas till omyndig elevs vårdnadshavare eller direkt till myndig elev.
All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN (Centrala
studiestödsnämnden) om en elev skolkar mer än fyra timmar inom fyra veckor och om det sker vid
upprepade tillfällen. Detsamma gäller om en elev exempelvis reser bort på semester utan att skolan
godkänt det.
I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis
mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.
Ogiltig frånvaro
Den ogiltiga frånvaron behandlas per fyra veckor.
Efter minst tre ogiltiga frånvarotimmar inom fyra veckor får elev och vårdnadshavare
en varning per sms, telefon eller brev.
Om mentor ser ett mönster i frånvaro, t ex upprepade sena ankomster, anses dessa
också vara ogiltig frånvarotid.
När den studerande har fått en varning och därefter har fortsatt ogiltig frånvaro som uppgår
till 4 timmar eller mer under fyra veckor rapporterar skolan det som skolk till CSN.
Gränsen på 4 timmar har CSN satt utifrån beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
har fattat.
När eleven inte har någon mer ogiltig frånvaro inom två veckor efter rapporteringen
meddelas CSN att eleven är heltidsstuderande igen.
Vid felaktigt införd ogiltig frånvaro kan mentor ta bort den. Dialog förs med rektor om
eventuella tveksamheter och speciella fall.
Sjukdom (anmäld frånvaro)
Om en elev har sjukfrånvaro mer än fem dagar eller vid upprepad sjukfrånvaro kontaktar
mentor rektor som kontaktar elevhälsan för en första bedömning.
Om en elev ofta är sjuk kan skolan begära att läkarintyg lämnas. Lämnar eleven inte in något
läkarintyg bedöms frånvaron som ogiltig och CSN meddelas detta.
Nöjesresor
De senaste åren har många elever i årskurs 3 valt att åka utomlands under en vecka före examen.
Skolan tar avstånd ifrån dessa resor och beviljar därför inte ledighet.
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