Möckelngymnasiets rutiner vid frånvaro - Information till elever och
vårdnadshavare
Sjukfrånvaro
Vem ska jag meddela om jag är sjuk?
Om du är sjuk ska du samma dag anmäla detta till skolans expedition. Är du omyndig så är det din
vårdnadshavare som ska anmäla sjukfrånvaron till skolans expedition. Om din vårdnadshavare har
anmält önskemål om, och fått tillgång till, inloggning i skolans frånvarosystem kan sjukfrånvaro
anmälas direkt i frånvarosystemet. Du måste meddela skolans expedition varje dag som du är sjuk om
det inte är uppenbart att du kommer att vara borta en längre period, i så fall meddelar du hur länge du
kommer att vara borta. Blir du sjuk under skoldagen så meddelar du skolans expedition eller
skolsköterska innan du går hem.
Måste jag lämna sjukintyg från läkare?
Som regel behöver du inte göra detta men skolan kan komma att begära läkarintyg från dig.
Läkarintyg kan du behöva lämna till skolan om du är sjuk under en lång period eller om du har mycket
upprepad sjukfrånvaro. Din rektor meddelar dig eller vårdnadshavare om sjukintyg ska lämnas. Om du
inte lämnar ett sjukintyg trots att skolan begär detta kan din sjukfrånvaro komma att betraktas som
skolk, se nedan.

Ledighet
Vem ska jag kontakta om jag behöver vara ledig?
Om du behöver vara ledig ska du alltid fylla i en ledighetsansökan. Blankett för ledighetsansökan
hittar du vid skolans expedition eller på skolans hemsida. Om ledigheten gäller del av dag eller en
sammanhängande ledighet om max tre dagar lämnar du ansökan till din mentor. Gäller
ledighetsansökan mer än tre sammanhängande dagar lämnas den till din rektor. Om du har fått avslag
på en ledighetsansökan och trots detta uteblir från skolan så betraktas detta som skolk, se nedan.
För vad beviljas ledighet?
Ledighet kan beviljas för följande:
 Besök hos läkare, tandläkare eller andra sjukvårdsanknutna besök
 Ledigheter med anledning av nära anhörigs bortgång
 Familjesociala skäl
 Deltagande i idrottsevenemang av mästerskapskaraktär
 Uppkörning, Halkkörning och ”Riskettanutbildningen”
Ledigheter kan i undantagsfall beviljas om särskilda skäl föreligger för:
 Resor i samband med familjehögtider eller familjesociala skäl

Otillåten frånvaro/Skolk
Som otillåten frånvaro det vill säga ”Skolk” betraktas all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro
eller beviljad frånvaro. På Möckelngymnasiet råder nolltolerans mot skolk.
Vad händer om jag skolkar?
Om du är under 18 år så kontaktas dina vårdnadshavare i regel samma dag som du skolkat. Kontakt
sker på det sätt som vårdnadshavaren har kommit överens med din mentor om.
Din mentor kommer också att samtala med dig om skolket.
Om du trots detta fortsätter att skolka så kommer skolan att meddela CSN som då drar ditt studiemedel
för den period som du har skolkat. Du kan även bli återbetalningsskyldig för studiemedel som du fått
under den tid som du har skolkat. Dessutom får du inget studiebidrag i juni om du skolkat under
läsåret.
Det är inte bara studiemedlet som kan påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller
extra tillägg från CSN förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas,
exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Du kan få mer information om studiemedel och skolk på CSN:s webbplats www.csn.se

