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Till dig som vårdnadshavare - Meddelande om hög ogiltig frånvaro
Det här är ett automatiskt mail som skickas när ditt barn har varit ogiltigt frånvarande 5%
eller mer den senaste månaden.
Vi hoppas att det här handlar om en engångssituation, men frånvaro från skolan, oavsett
skäl, påverkar elevers studieresultat och det långsiktiga måendet negativt. Därför är det
viktigt att vi i skolan har en öppen dialog om eventuell hög frånvaro från skolan. På grund av
ditt barns höga ogiltiga frånvaro meddelar vi härmed omfattningen (se rapport) av frånvaron
och eventuella konsekvenser av den.
Detta gör oss på skolan oroliga för hur ditt barns skolgång och hur ditt barn mår. För att visa
att vi tar ditt barns ogiltiga frånvaro på allvar kommer vi förvänta oss följande av dig
vårdnadshavare:
1. Att du som vårdnadshavare har ett samtal med ditt barn om den ogiltiga
frånvaron och orsakerna till denna.
2. Att du som vårdnadshavare kontaktar mentor (via mail eller telefon) och har
en dialog om orsaken till den ogiltiga frånvaron, samt vilka åtgärder som du
som vårdnadshavare respektive skolan ska vidta för att den ska upphöra.
Om du som vårdnadshavare gör detta kan vi känna oss trygga att eleven mår bra alt. får stöd
hemma för att minska den ogiltiga frånvaron, samt skolan får ett bra underlag för att stödja
eleven att vara närvarande i skolan.
Om du som vårdnadshavare inte gör detta och/eller den höga frånvaron fortsätter kommer
skolan att vidta åtgärder i linje med Checklistan nedan. Varje sådant ärende bedöms från fall
till fall i samråd med Elevhälsopersonal på skolan och åtgärder vidtas utifrån detta.

Checklista

a. Vilka hinder och förutsättningar upplever eleven finns för honom/ henne i de
olika sammanhang och undervisningssituationer? (eventuella extra
anpassningar dokumenteras och utvärderas regelbundet).
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b. Om insatser enligt ovan ej anses vara tillräckliga, görs en pedagogisk
kartläggning. Det innebär att mentor noggrant kartlägga elevens
lärandesituation, gör analys (tillsammans med relevant person från Lokala
elevhälsan på skolan) åtgärder sätts in som extra anpassningar eller
åtgärdsprogram, beroende på åtgärd. Dessa ska följas upp och utvärderas.
c. Relevanta utredningar så som medicinsk, skolsocial eller psykosocial
utredning där man utesluter andra orsaker. Kontakt med Centrala elevhälsan
tas vid behov.
d. Om oro för elevens livssituation väcks under något av de ovanstående stegen
så ska en orosanmälan till socialtjänsten göras direkt.
Hög frånvaro i förlängningen
I förlängningen om den höga frånvaron fortsätter när eleven når gymnasiet kan CSN besluta
om att studiebidraget, eventuellt extra tillägg samt inackorderingstillägg dras in på grund av
att elev inte längre anses som heltidsstuderande. I de fall CSN stoppar utbetalningen av
studiehjälp meddelas Försäkringskassan att utbetalningarna har stoppats. Detta kan
innebära att eleven inte räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av
bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan dras in liksom
eventuell barnpension.

Erik Juntikka
Rektor, Hedda Wisingskolan
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