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Elev 18+ / vårdnadshavare (vnh)
Anmälan till skoladm. 0493-14200 måfre kl 07.30 - 08.00. Vnh om elev är
under 18 år. Elev 18+ ringer själv till
skolan. Elever som insjuknar under
skoltid anmäler detta till
skoladministratören. Internatelever ska
åka hem! Långväga internatelever (mer
än 150 km kan efter tillåtelse från
internatansvarig tillåtas stanna kvar på
rummet vid sjukdom)

Skolan
Den som tar emot sjukanmälan
registrerar i Dexter. Lista med
dagens sjukskrivna till fritid vid
dagens slut.

GILTIG
FRÅNVARO
Ledighet

Ansökan: Elev/vnh sak fylla i och
underteckna blankett. Ledighet upp till 3
dagar - mentor. Ledighet mer än 3 dagar
- mentor - rektor - mentor.

Mentorn beslutar om ledighet upp
till 3 dagar; Rektorn beslutar (efter
beslutsunderlag från mentor) om
ledighet mer än 3 dagar. Mentorn
registrerar eventuell ledighet i
Dexter.

OGILTIG
FRÅNVARO

Elev/vnh får ett sms samma dag vid
varje tillfälle. Elev/vnh får skriftlig
varning då den ogiltiga frånvaron totalt
uppnår 4 timmar.

Mentor meddelar
skoladministratören om att elev X
ska ha/få skriftlig varning. Mentor
meddelar skoladministratören när
elev ska rapporteras till CSN.
Mentor meddelar elev och vnh om
att eleven är anmäld till CSN och att
eleven bör träffa kuratorn.

GILTIG
FRÅNVARO:
Sjukdom

Datum 2014-08-06

Gränsen / kvot
Vid mer sjukfrånvaro än 5
dagar/månad krävs
läkarintyg! Vid mer än 3
strötimmar/vecka krävs
läkarintyg. Om skolan inte får
in intyg betraktas frånvaron
som ogiltig och behandlas
därefter.

Extra info
Giltig frånvaro ska
registreras så snart som
möjligt innan lärare
registrerar närvaron under
lektionen, annars informeras
vnh/elev felaktigt om ogiltig
frånvaro per sms.

Skolan beviljar inte ledighet
för intensivveckor för
körkort. Detta måste eleven
lägga på skollov! Skolan har
inte skyldighet att ge ledigt.
Skolan har skyldighet att ge
eleven undervisningstid.

Rapport till CSN då frånvaron
överstiger 4 timmar/månad.
Rektor i samråd med mentor
kan bestämma om det finns
särskilda skäl för den som har
haft frånvaro att inte anmäla
till CSN direkt efter 4
timmar/månad.

CSN kontakter vnh/elev 18+,
stoppar evt utbetalning.
Ingen automatisk
återkoppling till skolan.
Slutar frånvaron rapporterar
skolan detta till CSN.

