Policy - Elevfrånvaro

Backaskolan

Reviderad: 190326

Kapitel 7 i Skollagen anger att barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt från och med
höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med utgången av vårterminen det år barnet fyller 16
år – om inte barnet dessförinnan tillfredsställande slutför högsta årskursen i grundskolan. Den
som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt.
Skolplikten motsvaras av en rättighet för barn och ungdomar att få utbildning.
Elever som har hög frånvaro missar stora och väsentliga delar av den utbildning de enligt lag
har rätt till.
På Backaskolan strävar vi efter att minimera elevfrånvaron genom att:

● Bokföra all frånvaro
● Kräva att vårdnadshavare anmäler till skolan om elev är frånvarande
●

Ogiltigt frånvarande elever på morgonen rapporteras av undervisande lärare till
administratör som hör av sig till vårdnadshavare

● Mentor/klasspedagog tar samma dag kontakt med vårdnadshavare vid all frånvaro som
inte är anmäld av vårdnadshavaren

● Utredning av elevfrånvaro om den överstiger 15%. Mentorn kallar då till ett möte för att ta
reda på orsaken till frånvaron och hur vi gemensamt kan stävja den.

● Om närvaron trots detta inte funkar kallar vi till ett möte till där någon från elevhälsan deltar
för att utreda hur vi kan stötta mer för att frånvaron ska minska.

● Vid fortsatt frånvaro görs social kartläggning
● Vid Elevvårdskonferensen avgörs framtida åtgärder, som t ex att vid medicinska problem
koppla in skolhälsovården eller vid andra problem ta kontakt med Individ- och
Familjeenheten.

● Skolledningen informerar grundskoleförvaltningen
Enligt skollagen kap 7 får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Vårdnadshavare skall skriftligen ansöka om ledighet, klasspedagog kan bevilja ledighet upp till
3 dagar och rektor ledighet upp till 10 dagar. Om synnerliga skäl finns kan rektor i samråd med
styrelsens arbetsutskott bevilja längre ledighet. Om elev tidigare under läsåret haft hög frånvaro,
eller riskerar att inte nå målen kan detta inverka på möjligheten att bli beviljad ledighet.
Ledighet beviljas inte under nationella prov.
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