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Handlingsplan vid ogiltig frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro 
 
Inledning 
Skolans mål är att alla elever ges möjlighet att fullfölja påbörjade studier. Det åligger skolan 
att pröva alla tänkbara åtgärder för att åstadkomma tillräcklig närvaro. Eleven själv har ett 
stort ansvar att detta mål uppnås. Avsikten med denna åtgärdsplan är att uppmärksamma 
ogiltig frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro för att komma tillrätta med problemet.  
 
Ogiltig frånvaro 

All frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet som är 
kopplad till skolan. 
Upprepad anmäld korttidsfrånvaro 

Frånvaro någon dag/del av dag varje vecka eller drabbar enskilda ämnen.  
 
Åtgärder vid ogiltig frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro  
Mentorn ansvarar för att åtgärdsplanen följs samt för dokumentation över vidtagna åtgärder. 
 

1 Kursansvarig lärare, KAL, talar omgående med eleven när hon/han 
märker en tendens till ogiltig frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro. 
KAL informerar mentorn via e-post. Uteblir eleven från undervisningen 
utan giltig anledning och är under 18 år ska mentor snarast informera 
vårdnadshavarna. KAL erbjuder eleven stöd vid behov t.ex. av kurator 
eller skolsköterska.  

 
2 KAL gör en uppföljning efter högst två veckor. Om ogiltig 

frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro återstår, talar mentorn med 
eleven. Vid fortsatt sjukfrånvaro krävs sjukintyg. Om eleven är omyndig 
informerar mentorn återigen föräldrarna om situationen och konsekvenserna; 
risken för indraget studiebidrag, ofullständigt betyg m.m. Mentorn 
kartlägger anledningen till frånvaron och erbjuder stöd vid behov, t.ex. 
kurator, skolsköterska eller annan kontakt.  

 
3 Mentorn gör uppföljning efter högst två veckor. Om ingen förändring 

skett kontaktar mentorn rektorn som beslutar om en elevvårdskonferens, 
EVK. Mentorn bjuder in eleven och föräldrarna till en EVK. 

 
4 Kuratorn ansvarar för kallelsen till EVK för berörd skolpersonal och att 

protokoll och ev. åtgärdsprogram läggs till elevens studieplan. 
 

5 Uppföljning görs efter högst två veckor av rektorn. Om den ogiltiga 
frånvaron/upprepad anmäld korttidsfrånvaro kvarstår, ansvarar rektor för en 
rapport till CSN, som beslutar om indraget studiebidrag. Elev och målsman 
meddelas skriftligt om detta 
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Vi har tagit del av 
Handlingsplan vid ogiltig frånvaro/upprepad anmäld korttidsfrånvaro 

 
 
…………………………………………..           ……………………………………………… 
Elev               Målsman 
 
 
Jag godkänner/godkänner inte att skolan kontaktar mina föräldrar när jag fyllt 18 år.  
 
 
…………………………………………… 
Elev  


