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Rutiner för hur frånvaro hanteras för deltagare på särskild och allmän kurs
vid Folkhögskolan i Angered
Frånvaro
För att studierna ska fungera är det viktigt att du som deltagare är närvarande på lektionerna.
Deltagarens ansvar
• Att komma i tid till lektionerna.
• När du har varit borta ska du ta reda på vad du har missat.
• Att anmäla frånvaro senast kl 8.45 till din mentor eller till skolans administratör
tel 031-48 34 44.
• Anmäla frånvaro vid sjukdom till Försäkringskassan.
• Anmäla frånvaro för vård av barn till CSN.
• Anmäla sen ankomst till berörd lärare som registrerar frånvaro.
Personalens ansvar
För att främja en god närvaro vill vi att alla deltagare ska trivas på skolan och personalen arbetar
för att få alla att trivas genom att se till varje deltagares behov och ge återkommande positiv
återkoppling.
Personalens ansvar och rutiner
• När en deltagare har en frånvaro som överstiger 20 % ska mentor ha samtal med deltagaren
och göra denne medveten om den upprepade frånvaron samt om konsekvenserna av
frånvaron. Mentor förklarar att man de närmaste två veckorna förväntar sig förbättrad
närvaro. Mentor hänvisar vid behov till kurator.
•

Är frånvaron orsakad av sjukdom ska deltagaren visa upp ett läkarintyg för mentor om
frånvaron varit längre än fem dagar. Mentor noterar datum för sjukskrivning men kopierar
inga intyg.

•

Om deltagaren från V.39 alternativt V.6 har en frånvaro som överstiger 20 % så meddelar
mentor rektor och mentor alternativt rektor kallar deltagaren till ett samtal.
Kontrakt/handlingsplan upprättas med överenskommelse om förbättrad närvaro under de
följande två veckorna. Rektor återkopplar till ansvarig mentor eller vice versa. Om behov
finns återkopplas till kurator. Uppföljning sker i ett nytt möte med rektor/mentor efter två
veckor.

•

Om frånvaron vid uppföljningen efter två veckor fortfarande överstiger 20 % så kallas
deltagaren till ett nytt möte med rektor där deltagaren informeras om risken att behöva
avbryta studierna. Förnyat försök med kontrakt/handlingsplan kan göras med
överenskommelse om full närvaro under de följande två veckorna. Rektor återkopplar till
ansvarig mentor.

•

Om en deltagare fortsätter ha en frånvaro på 40 % eller mer fr o m V.44 respektive V.14 så
avbrottas deltagaren. Brev skickas till deltagaren med bekräftelse om avbrott.

•

Hög frånvaro har betydelse för om du blir antagen till nästa termin.
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Deltagaren informeras om CSN:s regler vid sjukdom eller vård av sjuk närstående:
När du studerar med studiemedel omfattas du av trygghetsregler om du blir sjuk. Det
innebär bland annat att du får behålla studiemedlen under tiden du är sjuk, även fast du inte
kan studera. Anmäl därför alltid sjukdom till Försäkringskassan.
(se vidare på csn.se)
En för hög frånvaro innebär att du inte har skött dina studier och därmed inte har bedrivit
studier i normal takt. Mentor förmedlar vilka konsekvenser en för hög frånvaro får för
möjligheten till fortsatta studiemedel. En konsekvens kan vara att du vid förnyade studier blir
tvungen att återkvalificera dig med motsvarande antal veckors studier utan studiemedel innan
nya studiemedel betalas ut.
Rektor ska intyga att deltagaren har skött sina studier fram till avbrottsdagen och avbrottsdagen
sätts till dagen efter sista närvarodag. Detta innebär att du själv måste försäkra dig om att
avbrott är meddelat till CSN så att inte för mycket studiemedel betalas ut. Om deltagaren har
fått mer studiemedel än den har rätt till, så kräver CSN tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav.
Rutiner vid frånvaro mer än en vecka utan att ha meddelat skolan
•

Har du varit frånvarande en vecka utan att meddela dig så skickar mentor Brev nr 1 till dig
med texten:
Vi saknar dig på kursen! Du har inte varit närvarande på kursen ………………………….. sedan
den…………. Om Du vill ha kvar din plats är det viktigt att Du snarast hör av dig till skolan.

•

Efter ytterligare en vecka utan kontakt skickar mentor ut Brev nr 2 med texten:
Vi saknar dig fortfarande på kursen. För en tid sedan skickade vi ett brev till dig, eftersom du
inte varit närvarande på kursen sedan den…………….Om Du vill ha kvar din plats är det viktigt
att Du hör av dig till skolan senast den……………... I annat fall betraktar vi det som att Du
avbrutit dina studier. Avbrottsdatum sätts till dagen efter sista närvarodag.

•

Om deltagaren fortfarande inte har hört av sig eller om förändring inte sker vad gäller
upprepad hög frånvaro tar mentor kontakt med studieadministratören som skickar Brev nr
3 dvs Avbrottsbrev med en bekräftelse om avbrott.
(Mall för Brev 1 och 2 finns att hämta på Ang resurs på First Class.)

För uppdragsutbildningar som Sfi och Etableringskurs gäller andra rutiner.

