RIKTLINJER FÖR ELEVERS LEDIGHET
För att varje elev ska ha bästa förutsättningar att utvecklas och nå sina mål är närvaro i skolan
och deltagande i undervisningen viktig. Det är betydelsefullt att du som elev eller
vårdnadshavare är restriktiv med att ansöka om ledighet. Det bästa är försöka hitta alternativa
lösningar och undvika att behöva ta ledigt och missa övningar och skolarbete som inte enkelt
kan tas igen.
Tänk på att:
•

Vid eventuell ledighet måste elev och vårdnadshavare själva ta ansvar för att hålla sig
underrättade om vilken undervisning eleven går miste om och därmed också att ta ett
stort ansvar för att arbeta ikapp.

•

Använda skollov och helger för semesterresor, familjesammankomster och liknande.

•

Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN. Frånvaro utan giltigt skäl kan medföra att eleven
får sitt studiebidrag sänkt. Även familjens övriga bidrag till exempel bostadsbidrag kan
då reduceras.

När kan ledighet beviljas?
Rektor kan i samråd med lärare och respektive programansvarig i en mindre omfattning bevilja
ledighet.
Ledighet kan t ex beviljas för
•

Familjeangelägenhet (nära anhörigs allvarlig sjukdom och liknande)

•

Mönstring

•

Elevrådsarbete

•

Tävlingsdeltagande i större idrottsmästerskap

•

Uppkörning/skrivning för körkort samt tid på halkbana

•

Annat synnerligt skäl

Blanketter för ledighetsansökan finns på skolans expedition samt på hemsidan
www.alvdalen.com
Bakgrund
Gymnasieförordningen 12 kap. 2§:
Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i
mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

VAD GÄLLER VID FRÅNVARO?
Hur görs frånvaroanmälan vid sjukdom?
•

Frånvaro pga sjukdom ska anmälas dagligen av vårdnadshavare/myndig elev, senast kl
08:00 via Schoolsoft. I undantagsfall kan frånvaro anmälas på tfn: 0251-59 70 00.

•

Frånvaroanmälan som inkommer efter kl 08:00 räknas initialt som ogiltig frånvaro. Om det
uppstår missförstånd, maila till mentorn ring inte. Detta för att lärarna ofta är upptagna
med undervisning och för att informationen inte ska tappas bort.

Ogiltig frånvaro
•

Enligt CSNs bestämmelser är gränsen för ogiltig frånvaro 4 timmar per månad fördelat på
upprepade tillfällen. Om gränsen överskridits och närvaron inte förbättrats under 4
efterkommande veckor kan elevhälsan rapportera till CSN att eleven inte är
heltidsstuderande längre. Efter det kan CSN besluta om eventuellt indraget studiestöd.
Kom ihåg att även andra eventuella bidrag i familjen kan bli reducerade eller borttagna om
studiestödet dras in.

•

Varje lärare rapporterar närvaro vid lektionsstart på Schoolsoft. Ogiltig frånvaro rapporteras
omedelbart med ett sms från Schoolsofts SMS-tjänst till vårdnadshavare/myndig elev. Även
vid sen ankomst får vårdnadshavaren ett sådant sms, men frånvaron ändras senare till sen
ankomst, senast vid dagens slut.

•

Vid ogiltig frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare och elev eller myndig elev snarast och
utreder frånvaron. Vid behov erbjuds tid hos kurator, skolsköterska, specialpedagog eller
SYV. Eleven får en CSN varning.

•

Efter att CSN varningen lämnats har eleven 4 veckor på sig att förbättra närvaron.

•

Frånvaron rapporteras inte till CSN om eleven förbättrat sin närvaro under de 4 veckorna.

Giltig frånvaro
•

Om skolan gör bedömningen att giltig frånvaro inte är giltig kan CSN besluta om
studiestödet ev. ska reduceras eller bli helt indraget. Om frånvaro pga sjukdom överstiger 6
tillfällen per termin eller mer än 10 dagars sammanhängande sjukfrånvaro kan skolan
komma att begära in ett läkarintyg. Om eleven inte lämnar läkarintyg kan frånvaron räknas
som ogiltig. När eleven har frånvaro pga sjukdom vid 4 tillfällen tar mentorn ett samtal med
eleven och vårdnadshavaren alternativt myndig elev.

Konsekvenserna av ogiltig frånvaro eller hög anmäld frånvaro utan läkarintyg kan bli:
•

Förlorat studiebidrag och/eller återbetalningsskyldig för redan utbetalat bidrag.

•

Förlorat inackorderingstillägg.

•

Eventuellt förlorar familjen andra bidrag som t ex flerbarnstillägg och annat.

Information från CSN:
http://www.csn.se/press/fakta-skolk

Sjuktransporter
Blir eleven sjuk och behöver transport till lasarett eller vårdcentral ska du i första hand
använda dig av de sjuktransporter som finns tillgängliga:
✓ I den mån det går skall eleven ta buss till lasarettet, ex svullet knä som går att stödja
på, ont i armbåge eller halsont på kvällstid efter vårdnadshavarens samråd med
sjukvårdsrådgivningen.
✓ Om eleven inte kan ta sig per buss till lasarettet, ex då buss inte går, smärta i knät som
inte går att stödja på så kan den eleven/ vårdnadshavaren beställa sjukresor på
telefonnummer 0774–440000 dygnet runt. Sjukresor kostar 100kr oavsett ålder. Vid
”akuta sjukresor” kan dessa faktureras. Ytterligare alternativ finns vid exempel kraftig
stukad alternativ misstänkt bruten fotled som inte går att stödja på, finns liggande
sjukresor att beställa på telefon 023-65000.
I första hand skall eleven åka buss hem från lasarettet annars beställer avdelningen/akuten
sjukresor tillbaks. OBS! Kompisar får inte åka i sjukresan till lasarettet eller hem!
Vid tandskador kontaktas tandläkare och beroende på vilken tid eleven skall vara hos
tandläkaren avgörs om buss kan tas eller sjukresor skall beställas.
Vid frågor och funderingar kan ni alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177, även det dygnet
runt, som kan hjälpa till att avgöra vilken typ av resa som är aktuellt till lasarettet.
Vid akuta fall ring 112.

