
 

Frånvaropolicy 
Sambandet mellan sämre studieresultat och hög frånvaro är vetenskapligt belagt och går 
inte att förneka. Frånsett försämrade studieresultat har det också konstaterats att "Skolkarna 
var i högre utsträckning högkonsumenter av tobak, alkohol, lösningsmedel, narkotika, doping 
samt sömn-/lugnande medel utan läkarrecept."  1

Sedan den 1:e juli 2018 har rektor dessutom, enligt skollagen, skyldighet att utreda “längre 
frånvaro, såväl giltig som ogiltig” . 2

I vår egen verksamhet kan vi också se ett tydligt samband mellan hög frånvaro och mindre 
goda studieresultat. Syftet med det här dokumentet är att förklara och förtydliga hur vi - 
lärare, mentorer och skolledning - ser på och hanterar frånvaro. 

 

Definition: Giltig och ogiltig frånvaro 
I skolans värld skiljer vi på två typer av frånvaro. Giltig och ogiltig. Den giltiga frånvaron är 
anmäld (ex. sjukanmälan) medan den ogiltiga inte är det. Konsekvensen av hög ogiltig 
frånvaro är rapportering till CSN och eventuellt indrag av studiemedel. Vi ser först och främst 
till den totala mängden frånvaro (giltig + ogiltig). 

● Giltig frånvaro: på förhand anmäld av vårdnadshavare/myndig elev (innan 
skoldagens början) 

● Ogiltig frånvaro: oanmäld frånvaro. Kan innebära indragning av studiemedel 

 

15% 
Det finns en mängd olika anledningar till att man vid enstaka tillfällen inte kan komma till 
skolan. Problemen och oron tornar upp först när frånvaron börjar bli regelbunden. Vi har valt 
att sätta en generös gräns vid 15% total frånvaro (giltig + ogiltig) vid minst tre tillfällen under 
en sex-veckors period. Skulle en elev, inom given period, överskrida 15% frånvaro träder vår 
handlingsplan i kraft. 

Som jämförelse var det totala antalet sjukdagar i riket under tredje kvartalet 2016 i 
genomsnitt 1,21 dagar , vilket motsvarar 2% frånvaro. 3
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