Ogiltig frånvaro
– regler för elev på nationellt program
I gymnasieförordningen står det att när en elev har hög ogiltig frånvaro ska orsakerna till frånvaron
utredas skyndsamt av skolan och skolan ska även försöka hjälpa eleven komma tillrätta med den
ogiltiga frånvaron. Westerlundska gymnasiet väljer därför att dela ut en varning till elever med hög
ogiltig frånvaro och i samband med varningen har även mentor ett obligatoriskt samtal med eleven.
Enligt 2 kap. 5 § studiestödslagen får studiebidrag bara lämnas för heltidsstudier. Heltidsstudier betyder
att man följer samtliga kurser på sin individuella studieplan. Om en elev är frånvarande utan giltig orsak,
kan CSN med underlag av skolans dokumentation dra in studiebidraget, eventuellt extra tillägg samt
inackorderingstillägg. CSN meddelar även Försäkringskassan, vilket kan innebära att eleven inte räknas
med vid beräkning av bostadsbidrag och eventuellt flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan
dras in, liksom eventuell barnpension. Utbetalda bidrag kan komma att återkrävas retroaktivt från den
tidpunkt heltidsstudierna avbrutits.
För att efterfölja dessa regler kontrollerar Westerlundska gymnasiets frånvarogrupp samtliga elevers
(elever på ett nationellt program) ogiltiga frånvaro varannan vecka. Undervisande lärare är ansvariga för
att frånvaron fylls i. Frånvarogruppen ansvarar för att sammanställa frånvaron och dela ut varningar och
rapportera till CSN.

Varning och samtal med mentor
Varning får en elev om den ogiltiga frånvaron är minst 2 klocktimmar under 2 veckor (frånvaron kan
vara sammanhängande). Varningen finns kvar hela läsåret vilket innebär att en elev kan få en varning
under hösten och sedan rapporteras till CSN under våren om den ogiltiga frånvaron fortsätter då. När en
elev tilldelas en varning ska eleven ha ett obligatoriskt samtal med sin mentor och eleven kommer lyftas
för diskussion med skolans elevhälsoteam. Varningen skickas hem till vårdnadshavare.
OBS: Om en elev är myndig får skolan inte skicka hem varningen till före detta vårdnadshavare.
Däremot har en före detta vårdnadshavare alltid rätt att kontakta skolan för att fråga om frånvaro.

CSN-rapport och samtal med elevhälsan
Om elevens ogiltiga frånvaro fortsätter efter att varningen har utdelats och mentor haft samtal med
eleven, rapporteras eleven till CSN om den ogiltiga frånvaron under 4 veckor är minst 4 klocktimmar
fördelat på minst 3 tillfällen. Eleven lyfts igen med skolans elevhälsoteam och om eleven inte redan
har kontakt med elevhälsan kommer eleven bli kallad på ett obligatoriskt samtal.

Återrapportering
För att få tillbaka sitt studiebidrag ska eleven under 4 veckor ha max 2 klocktimmar ogiltig frånvaro.
Skolan meddelar då CSN att eleven är åter i heltidsstudier.
Om eleven återigen får hög ogiltig frånvaro rapporteras eleven direkt till CSN utan att någon ny varning
utdelas.
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