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Inledning  

Rutin kring rapportering och hantering av frånvaro.  
För att Lilla Edet tidigt skall kunna aktivt följa upp och vara delaktiga för elever som riskerar att inte 
nå gymnasieexamen på grund av ogiltig frånvaro eller avhopp behöver Lilla Edet upprätta rutiner 
kring frånvarorapporteringen mellan kommun och de olika gymnasieskolor. Målet med samverkan 
kring frånvarorapporteringen är att Lilla Edets kommunalaktivitetsansvaret tidigt får information från 
gymnasieskolor, innan frånvaro blir för stor eller att avhopp sker och Lilla Edets kommun får då bättre 
möjlighet att organisera och erbjuda individanpassad hjälp och åtgärder för eleverna..  

Rutinerna har sin grund i  

• Skollagen 2010:800, 15 kap -16§§ 
• Gymnasieförordningen 2010:2039, 12 kap, 1-4§§ 
• Arbeta med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, 

Allmänna råd, Skolverket.  
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Definition ogiltig frånvaro  
Till ogiltig frånvaro räknas all frånvaro där eleven är frånvararande från undervisningen utan giltigt 
skäl. Giltigt skäl definieras av skolan och är till exempel sjukdom, läkarbesök, besök hos elevhälsan. 

När skall skolan rapportera till CSN  

När rapporterar skolan ogiltig frånvaro till CSN? 

Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till 
CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars frånvaro under en månad påverkar det ditt 
studiebidrag.  

I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. 
Skolan kan då välja att inte rapportera den till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar 
in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron 
som giltig eller ogiltig. 

När skall skolan rapportera till hemkommunen? 
Gymnasieskolan skall snarast anmäla till Lilla Edets kommun när: 

• När en elev börjar eller slutar vid skolan.  
• När en elev inte bedriver studier på heltid. 
• I samband med rapporteringen till CSN. 

Anmälan  
Sker på separat blankett (bilaga 1) som skickas till: 

Teres Linchausen 

Bildningsförvaltningen  

Gymnasieansvarig, KAA 

Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edets kommun  

Åtgärder vid frånvaro  
För att en elev skall kunna få vägledning och individuell anpassning när en elev har ogiltig frånvaro 
eller är på väg att sluta sin utbildning behöver Lilla Edets kommun: 

• Bli inbjuden till möte med skolan elevhälsoteam, skolledning, och mentor, vårdnadshavare 
och elev för uppföljning av elevens skolsituation. 

• Ta del av åtgärdsprogram. 
• Utforma en gemensam handlingsplan och åtgärder i samråd med skolan, vårdnadshavare och 

elev. 
• Ta del av beslut kring utskrivning av elev, eller i samråd med skolan fatta beslut om 

utskrivning.  
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Finns det en ny skola som eleven har varit i kontakt med ska kommunen vara informerad inför 
utskrivning och övergång till den nya gymnasieskolan.  

Vill eleven inte gå kvar och avbryter sin utbildning tar kommunens aktivitets ansvar över och erbjuder 
hjälp, stöd och vägledning för ungdomen.  
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Bilaga 1  
 

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska 
huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan 
giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för 
att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002). 

Anmälningsblankett vid betydande frånvaro  

Elev 

Kontaktuppgift elev 
 
 
 

 
Skola  Program  

 
Utifrån CSN riktlinjer angående skolk och frånvaro skall detta meddelas till hemkommunen.   

Ange typ av frånvaron. 

o Korttidsfrånvaro  

o Långtidsfrånvaro  

Följande dokument bifogas vid anmälan 

Redovisning av frånvaro  
o Ja  

o Nej  

Dokumenterad utredning och åtgärder. 
o Ja  

o Nej  

Underskrift rektor  

Datum Underskrift  
 
 

Namnförtydligande                                  

 
Handlingarna skickas till: Teres Linchausen, Gymnasieansvarig/KAA, 
Bildningsförvaltningen, Järnvägsgatan 12. 463 80 Lilla Edets kommun 


	Inledning
	Rutin kring rapportering och hantering av frånvaro.

	Definition ogiltig frånvaro
	När skall skolan rapportera till CSN
	När rapporterar skolan ogiltig frånvaro till CSN?
	Om du är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan rapportera det till CSN som skolk. Om du har sammanlagt fyra timmars frånvaro under en månad påverkar det ditt studiebidrag.
	I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då välja att inte rapportera den till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läka...
	När skall skolan rapportera till hemkommunen?

	Anmälan
	Åtgärder vid frånvaro

	Bilaga 1

