BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
EKILLASKOLAN

2011-11-14

RUTIN VID FRÅNVARO
Giltig frånvaro – enstaka tillfällen
Vårdnadshavares ansvar
20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Vårdnadshavare ansvarar för att sjukanmäla barnet. Skolan ska informeras om frånvarons
omfattning. Om vårdnadshavaren inte vet hur många dagar sjukskrivningen omfattar ska
vårdnadshavaren dagligen anmäla frånvaro.
Giltig frånvaro – om frånvaron fortsätter
 Mentor ansvarar för att i samråd med elevhälsan besluta om vilka åtgärder som behöver
vidtas för att garantera att elevens skolgång inte blir lidande.
 Vårdnadshavare kallas per post till möte med skolan om den giltiga frånvaron fortsätter.
 Vårdnadshavare och elev kallas till konferens av rektor om frånvaron fortsätter.
 Orosanmälan till socialtjänsten ska göras när oro finns för barnets frånvaro.
Anmälningsplikt.
 Om frånvaron trots ovanstående insatser fortsätter informerar rektor huvudmannen.
Ogiltig frånvaro – skolk
17 § Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt
skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, 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.










Undervisningsansvarig lärare ansvarar för att, i anslutning till lektionens slut, rapportera
frånvaro i skolans när- och frånvarosystem.
Mentor ansvarar för att dagligen följa upp sina elevers när- och frånvaro.
Mentor ansvarar för att kontakt med vårdnadshavare till elev tas vid ogiltig frånvaro.
Detta ska ske före skoldagens slut.
Om mentor inte får kontakt med vårdnadshavare informerar mentor elevhälsan.
Mentor fortsätter att söka kontakt med vårdnadshavare via telefon och e-post.
Vårdnadshavare kallas per post till möte med skolan om den ogiltiga frånvaron fortsätter.
Vårdnadshavare och elev kallas till konferens med rektor om den ogiltiga frånvaron
fortsätter.
Orosanmälan till socialtjänsten ska göras när oro finns för barnets frånvaro.
Anmälningsplikt.
Om frånvaron trots ovanstående insatser fortsätter informerar rektor huvudmannen.

Informationen till vårdnadshavaren ska dokumenteras och diarieföras på skolans expedition.
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