Celsiusskolan F-6

Nya rutiner vid hög frånvaro
Om ett barn blir sjukt är det viktigt att förälder kontaktar skolan eller klassläraren så snart som möjligt
för att sjukanmäla barnet. Förälder ska anmäla frånvaro varje dag som deras barn inte kommer till skolan.
Kontakta skolan, Celsiuskolan F-6, 0271-572 04 (tel.svar på morgonen) Lärare skriver dagligen in all
frånvaro i vårt interna frånvarosystem.

Hög frånvaro
När en elevs frånvaro åk 1-6, överstiger > 10 dagar en termin, meddelar lärare rektor om den höga
frånvaron.

Arbetsgång:
*Elev är frånvarande, förälder anmäler frånvaron. (tel. 0271-572 04)
*Upprepad frånvaro: >5dagar/ termin. Klassföreståndare kontaktar hemmet.
*Frånvaro >10 dagar/termin. Lärare kontaktar rektor om frånvaron.
Det är rektorn som ansvarar för att en utredning görs kring varför en elev är frånvarande. Hur omfattande
utredning som behövs är något som måste avgöras i det enskilda fallet. Utredningen syftar till att skolan
skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Rektor kallar
vårdnadshavare till detta frånvarosamtal. Vid mötet talar vi om bakomliggande orsaker till frånvaron och
om vilka eventuella insatser som behöver göras för att eleven missat mycket undervisningstid.
Följande personer deltar på ett frånvarosamtal: Lärare, föräldrar, skolsköterska, samt rektor (elev
beroende av ålder)
Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt. (skollagen 7 kapitlet 20
paragrafen) Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig att
göra för att så ska ske, får kommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Rektor ansvarar för att
underlag, skickas till nämnden och skrivs till beslut om föreläggande. Ärendet beslutas av nämnden.

Hjälp och stöd från socialtjänsten
Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer där ett barn har hög skolfrånvaro. Föräldrar kan behöva stöd
och råd i hur de ska bemöta sitt barn som inte vill gå till skolan. Skolan ska anmäla till socialtjänsten vid
fall av hög frånvaro och med diffus frånvaroorsak. Kontakt med 6 - 12 års-hälsan, som stöd till förstärkt
föräldraroll, kan också rekommenderas familjen.
Vi har skyldighet att samarbeta med Socialtjänsten kring de här frågorna. Då kan vi gemensamt göra en
planering tillsammans med familjen för just det specifika problemet.
Planerad frånvaro ska alltid begäras via ledighetsansökan i god tid innan frånvaro, och beviljas av
skolan.
Blankett finns på skolans hemsida. www.ovanaker.se/grundskola/ celsius f-6.
Brittmarie Byström
Rektor Celsiusskolan F-6

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Webb

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

0271- 573 74

kommun@ovanaker.se

www.ovanaker.se

