
 

Rutiner för frånvaro och ledigheter för elever vid Hishultskolan   

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan 

utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns 

anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter. Om en elev uteblir från skolan utan giltigt 

skäl, ska läraren se till att vårdnadshavaren får information om det samma dag. Utifrån elevens ålder, mognad 

och andra omständigheter kan skolan behöva kontakta vårdnadshavaren snarast. 

Målsman är skyldig att omedelbart anmäla till skolan om elev pga. sjukdom inte kan komma till skolan. 

Målsman sjukanmäler elev på telefon 266 26 senast kl 8.00 samma dag då man även angiver klass och orsak till 

frånvaron. All frånvaro registreras och skolan har skyldighet att ingripa vid ogiltlig frånvaro enligt skollagen. 

Innan skoldagen börjar i enlighet med Skollagen kap. 7 § 20  

Vårdnadshavarna har ansvaret för barnet fram till dess skoldagen börjar. Men om barnet inte kommer till skolan 

kan det finnas anledning för skolan att agera så fort som möjligt 

Om en elev avviker från skolan/fritidshemmet i enlighet med Skollagen kap. 7. 

 Om en elev avviker från skolan och vårdnadshavaren inte anmält något skäl för det, ska skolan/fritidshemmet 

undersöka varför eleven inte är där. Utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter kan skolan behöva 

kontakta vårdnadshavaren snarast. Syftet här är i första hand att se till att det inte hänt eleven något. Om vi inte 

får tag på vårdnadshavaren kontaktas polisen om vi skulle upptäcka att eleven inte kommit tillrätta inom kort. Se 

alltid till att uppdatera era telefonnrummer på Dexter samt anhörigas telefonnummer. 

Senare information vid särskilda skäl i enlighet med Skollagen kap. 7 §  

Om det finns särskilda skäl behöver vårdnadshavare inte informeras samma dag. Ett sådant skäl kan vara att 

frånvaron gäller skoldagens sista lektion, eller om lektionen äger rum på en annan plats och skolan inte hinner få 

uppgift om frånvaron. 

Rektor beslutar om ledighet i enlighet med Skollagen kap. 7 § 18  

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett 

beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till 

grund är 

 frånvarons längd, 

 elevens studiesituation, 

 möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt 

 hur angelägen ledigheten är för eleven. 

Mentorer får bevilja ledighet för 5 dagar i följd och sammanlagt högst 10 dagar/läsår. Om det finns särskilda skäl 

får rektor bevilja fler dagar. Vi ser att ni planerar era semestrar i största mån till elevernas lovdagar och 

ledigheter. Den undervisning som eleven gått miste om under ledigheten är elev och vårdnashavare 

gemensamma ansvar för att eleven läser in så att undervisningen utan svårigheter kan fortsätta omdelbart efter 

ledigiheten. 
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