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Närvaro/Frånvaro på Globala gymnasiet
Närvaro är viktigt!
Att gå gymnasiet är frivilligt, men när du har börjat på en utbildning måste du vara
närvarande och delta i all undervisning. Närvarokravet finns för att du ska kunna nå målen
för utbildningen, och det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt
och rättvis bedömning av dina kunskaper. Studier visar också att det finns ett tydligt
samband mellan en elevs närvaro och hens studieresultat.

Vad händer om du skolkar?
Vid upprepad ogiltig frånvaro tar skolan kontakt med hemmet (för omyndig elev). Skolan är
också skyldig att rapportera upprepad ogiltig frånvaro till CSN (Centrala
studiestödsnämnden). På Globala gymnasiet har vi valt att utfärda en varning till elever som
har upprepad ogiltig frånvaro, innan vi rapporterar till CSN. Fortsätter den ogiltiga frånvaron
så rapporterar vi in detta till CSN. CSN fattar sedan beslut om eleven inte bedöms studera
på heltid, vilket innebär att studiebidraget dras in. Detta kan i sin tur påverka familjens rätt till
annat ekonomiskt stöd, såsom underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Då
processen för beslut kan ta ett par veckor kan det även innebär att eleven blir
återbetalningsskyldig för studiebidrag som hen redan fått utbetalda, men inte varit berättigad
till p.g.a. ogiltig frånvaro.

Vad räknas som skolk enligt CSN?
All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några
enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du
exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det.
(“Vad händer med Studiebidraget om du skolkar” Centrala studiestödsnämnden,
http://www.finspang.se/upload/gymnasium/Extern%20info/skolk-studiebidrag.pdf )

Vad händer om du är sjuk?
Om du är sjuk ska du/din vårdnadshavare (om du är omyndig) anmäla detta direkt till skolan.
Sjukanmälan måste göras på morgonen varje sjukdag. OBS! Om du är sjuk mer än fem
dagar i sträck, eller vid flera enstaka tillfällen under en termin, har skolan rätt att kräva in
sjukintyg som stärker sjukfrånvaron. Kan du inte lämna ett sådant intyg kan din frånvaro
komma att räknas som ogiltig.

Om du vill vara ledig?
Om du behöver vara ledig måste du ansöka om detta i god tid. Ledighet någon enstaka dag
under läsåret kan din mentor bevilja. Gäller det en längre ledighet ska det beviljas av rektor.
Om du är borta från skolan utan att ledigheten har beviljats räknas det som ogiltig frånvaro.
Skolan beviljar generellt sett INTE ledighet för privata angelägenheter såsom arbete,
nöjesresor att ta körkort etc.

