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Rutin för främjande av närvaro- Vreta utbildningscentrum 

Allmän prevention: Sjukfrånvaro rings in av vårdnadshavare till dess att eleven har fyllt 18 år. Det kommer framöver 
att finnas möjlighet till sjukanmälan via Skola 24 app. Frånvaroöversikten lämnas ut varje månad till eleven av 
mentor.  

Idrott: Kan inte eleven närvara vid idrotten ska vårdnadshavare skicka sms om detta till eleven, sms visas för 
idrottsläraren. Får eleven förkylningssymtom under dagen ska eleven åka hem och sms kan visas nästkommande 
lektion som eleven deltar i. Har eleven inga idrottskläder så är den välkommen att deltaga ändå. Har eleven 
restriktioner för deltagande så finns det möjlighet till anpassning. 

Steg 1 Frånvaro 10 % 

Vid en anmäld eller oanmäld frånvaro på 10 % eller 6 h/vecka sker ett samtal mellan mentor och elev om orsaken till 
frånvaro.  Det ska ske så fort som möjligt.  Information ges till elev att CSN kan påverkas avfrånvaron. Ansvarig: 
mentor  

Steg 2 Upprepad frånvaro 15 %  

Frånvaron fortsätter med 15 % frånvaro eller mer.   Mentor tar kontakt med vårdnadshavare och elev om orsak och 
konsekvenserna av den höga frånvaron. Eventuellt intyg ska begäras in. Säkerställ att föräldrar har tillgång till Skola 
24. Information ges till vårdnadshavare om hur CSN kan påverkas. Ansvarig: mentor 

Steg 3 Fortsatt frånvaro 15 % eller upprepad frånvaro  

Mentor tar upp frånvaron på första elevstödsmötet. Frånvarorapport tas med och diskuteras. Orsak, åtgärder och 
insatser diskuteras. Kartläggning av frånvaron utförs med elev och personal i elevstödet i samarbete med mentor. 
CSN rapporteras in efter bedömning. Eventuellt görs en pedagogisk kartläggning. Handlingsplan upprättas. Vid 
upprepad frånvaro riskeras rätten till sitt boende på skolans elevhem eftersom ett boende på skolan är till för att 
främja skolnärvaro.  Ansvarig: Elevstödsprofession i samverkan med mentor. Fritidspersonal då det handlar om 
boende på elevhemmet. 

Steg 4 Utvärdering av insatser/externa instanser  

Mentor bevakar frånvaron och om fortsatt hög frånvaro, dvs. 15 % eller mer, tas detta åter upp på elevstödmöte.  
Beslut om vem som följer upp med steg 5. Elev och vårdnadshavare kallas till ett möte. Genomgång av frånvaron 
samt anpassningar och elevens handlingsplan. Externa insatser tas in vid behov. Behövs det fler utredningar? Fler 
stödinsatser? Omstart? Fjärde år? CSN rapporteras in efter ny bedömning. Ansvarig: Elevstödsprofession i 
samverkan med mentor  

Steg 5 Uppföljning/utskrivning 

Om ingen förändring har skett gällande frånvaron, utvärderas insatserna. Detta kan ske på skolan eller genom 
samverkan med andra aktörer utanför skolan.   

Om eleven har varit frånvarande 30 dagar sammanhängande finns det risk för utskrivning (Gymnasieförordningen, 
12 kap, 4a §). Beslut om utskrivning fattas på elevstödsmöte av rektor. Ansvarig: rektor 

 


