Närvaropolicy

Gymnasieskolan är frivillig, men vi som skola förväntar sig att eleverna ska vara
närvarande på all undervisning. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda
lektioner. Likaså gäller närvaro om arbete på annan tid eller plats (t.ex. vid
studiebesök). Närvaron är viktig för att utbildningen för var och en av våra elever ska
bli så bra som möjligt. Varje elev har rätt att uppnå det resultat som är bästa möjliga
för honom/henne och då spelar närvaron och delaktigheten en avgörande roll för
skolresultaten. Närvaron hänger ihop med skolprestation, välmående och psykisk
hälsa. Vi på Cultus Gymnasium tycker att frånvaron är något som ska
uppmärksammas och tas på allvar.
Skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039) och CSN:s regler kring
skolk och ogiltig frånvaro är de lagar och förordningar som styr rutinerna kring
frånvaro.

Rutiner vid skolk (oanmäld frånvaro)
Skolan skall rapportera till CSN om en elev har oanmäld frånvaro på fyra timmar
under en månad. Finns det särskilda skäl för frånvaron gör skolan en bedömning om
rapportering sker eller inte.
•
•
•
•

När det förekommer skolk, dvs. frånvaro som inte är anmäld, är den första
åtgärden att direkt ta kontakt med eleven i fråga.
Upprepas frånvaron trots samtal, kommer en skriftlig varning att delges. Är
eleven inte myndig kommer varningen att adresseras till vårdnadshavaren.
Om det fortfarande inte sker någon förändring kopplas skolhälsovården in.
Om närvaron inte förbättras efter samtal och varningar rapporteras eleven till
CSN som kan besluta att dra in studiemedlet.

Elever med hög anmäld frånvaro kan också varnas om skolan inte får ett intyg som
stärker den långa frånvaron.

Vi på skolan vill att alla elever ska närvara och även trivas hos oss. Om något inte
känns bra eller om man har frågor, hoppas vi att ni hör av er.
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